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W. GIERTSEN HALLSYSTEM
W. Giertsen HallSystem AS er en ledende leverandør av plasthaller  
til industri, fritid, freds- og nødhjelpsoperasjoner. www.giertsenhall.no
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Sweeperhaller på Bergen Lufthavn Flesland
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W. Giertsen Hallsystem utvikler, produserer og tilbyr plasthaller i alle størrelser. Lagerhaller, 
produksjonshaller, idretts- og flerbrukshaller. Våre haller kan brukes til det meste.

Vi har vært i bransjen siden 1967 og er datterselskap av W. Giertsen AS, et bergensk 
familieselskap etablert i 1875. Vi har lange og sterke relasjoner til våre kunder både i Norge og 
internasjonalt. 

Vår visjon er å være ledende leverandør av hallsystemer til våre prioriterte kundesegmenter 
globalt. 

Les mer om oss på: www.giertsenhall.no

ISO OG HMS

For å sikre at kvalitetsmål blir gjennomført har 
W. Giertsen Hallsystem AS et kvalitetssystem 
som tilfredsstiller kravene i ISO 9001:2008.

Systemet er gjennom årlige eksterne revisjoner 
og blir løpende i oppdatert i henhold til de 
erfaringer som gjøres. Helse, miljø og sikkerhet 
inngår som en sentralt del av kvalitetssystemet.

Som ledd i arbeidet med kontinuerlig forbedring 
av kvalitet er forbedring av miljøprestasjoner et 
satsingsområde. W. Giertsen Hallsystemer AS 
tar sikte på en sertifisering av kvalitetssystemet 
i henhold til ISO 14001 i løpet av 2014.

W. GIERTSEN HALLSYSTEM

Faglig kvalitet siden 1875
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VÅRE HALLER
En hall fra W. Giertsen Hallsystemer er en 
fleksibel og kostandseffektiv løsning som 
kan brukes både som permanent og/eller 
midlertidig bygg.

Bygget kan leies, leases eller kjøpes, og 
byggeprosessen er rask og prisen lav i forhold 
til tradisjonelle bygg.

STANDARDHALLER 
 

NG3 og NG5
De mest populære hallene fra W. Giertsen 
er standardhallene NG3 og NG5 i bredder 
mellom 10 og 25 meter. Dette er haller som 
kan tilpasses kundens behov med tanke på 
størrelse, isolasjon, farger, porter og dører med 
mer.

En GiertsenHall kan også med tiden forlenges 
eller forkortes, i tråd med kundens aktuelle 
behov. 

Standardhallene våre er tradisjonelt brukt 
som tørrlager, ventilert lager, isolert lager, 
verkstedshall, produksjonshall, idrettshall, 
ridehall, utstillingshall med mer, men en hall 
fra Giertsen kan i teorien brukes til nesten hva 
som helst.

NG7 
For haller med bredde fra 30 meter og 
oppover er NG7 den beste geometrien. NG7-
geometrien fungerer for frittstående spenn 
på over 70 meter, stor nok til å huse en full 
fotballbane.

Formsammenligning - bakfra: NG3, NG7 og NG5
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POPULÆRE BRUKSOMRÅDER
Våre haller kan tilpasses de fleste segmenter og er populært brukt innen industri, bygg og anlegg 
og fritid.

BYGG OG ANLEGG:
En anleggshall fra W.Giertsen Hallsystem kan 
spesifiseres i forskjellige størrelser og med 
forskjellig utstyr. Rask å sette opp og å ta ned.

Populær bruk: Verkstedhall, lagerhall, maskin- 
og utstyrsoppbevaring, blandetelt/slurrytelt.

Anleggshall, tunnelbygging, Bergen

INDUSTRI:
Bruksmulighetene er mange og vi ser ofte at 
kunden ønsker å utvide for eksempel lager-  
eller produksjonskapasitet.

Populær bruk: Produksjonshall, lager, 
havnelager/terminal, bulklager.
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FRITID:
Aktivitet under tak? Løsningen er raskere og 
rimeligere enn du tror med en fritidshall fra oss. 
Vi tilbyr størrelser fra 10 meter bredde og opp 
til haller som kan romme en full fotballbane. 

Populær bruk: Ridning, fotball, volleyball, 
håndball, is og kampsport. En stor fritidshall 
fra W. Giertsen egner seg også som flerbruk-
shall og kan huse konserter, messer og andre 
events.

Ridehall, Østern Brug
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W. Giertsen Hallsystem tilbyr det meste innen hallsegmentet. Vi har lange og sterke relasjoner til 
våre kunder, både i Norge og internasjonalt, og har salgsrepresentanter i hele landet.

Nye haller
Som vist på foregående sider tilbyr vi haller i mange varianter og størrelser.
Vår tekniske avdeling med ingeniører, designere og arkitekter står til disposisjon og beregner og 
tilpasser hallen til ditt bruk. 

Din nye hall kan kjøpes, leies eller leases, og vi kan bistå med byggesøknad og andre formalia du 
måtte trenge hjelp til.

Serviceoppdrag
Har du en hall som lekker, som må lappes eller trenger ny duk?
Eller kanskje du har en hall som skal flyttes? Da trenger du gjerne demontering, frakt og 
montering på nytt sted? 

Vi kan hjelpe og utfører jobben kjapt og effektivt, enten det gjelder haller fra W.Giertsen eller fra 
andre leverandører.

TJENESTER

•	 Service på nye og gamle haller, også 
fra andre leverandører. 
Typisk lapping og flikking på duk, 
tilpasninger rundt påbygg, brakker eller 
containere. 

•	 Flytteoppdrag 
Vi demonterer, flytter hallen og monterer 
igjen på nytt sted. 

•	 Ny, komplett, duk 
Trenger du ny duk kommer vi og tar mål. 
Teknisk avdeling tegner opp din nye duk 
og vi setter den i produksjon. Når alt er 
klart kommer vi og monterer. 

•	 Garanti og serviceavtaler
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KONTAKT
W. GIERTSEN HALLSYSTEM AS
Nygårdsviken 1
5165 Laksevåg

Tlf: (+47) 55 94 30 40 
E-post: hall@giertsen.no

Web: www.giertsenhall.no

PER HALGRIM PILTINGSRUD 
REPRESENTANT,  
OPPLAND, HEDMARK OG
NORDRE BUSKERUD 
90 83 69 85
per.piltingsrud@giertsen.no

SVEIN ERIK MØLLER 
REPRESENTANT,  
TELEMARK, VEST-  
OG AUST AGDER
91 10 75 32
svein.e.moller@giertsen.no

JAN ERIK PEDERSEN 
REPRESENTANT,  
NORDLAND, TROMS  
OG FINNMARK
91 83 14 94
jan.pedersen@giertsen.no

FREDDY LARSEN 
REPRESENTANT,  
VESTFOLD OG ØSTFOLD
92 02 94 57
freddy.larsen@giertsen.no

TONE TOLLEFSEN 
SALGSSJEF,  
MØRE OG ROMSDAL, SOGN OG 
FJORDANE, ROGALAND 
47 28 77 96
tone.tollefsen@giertsen.no

PÅL ULVENES 
KEY ACCOUNT,  
REGION VEST 
90 06 81 75
pal.ulvenes@giertsen.no

JARLE ODLAND 
SALGSDIREKTØR 
91 30 35 97
jarle.odland@giertsen.no

KIM ØDEGÅRD 
SERVICE,  
95 44 10 47 
kim.odegard@giertsen.no


