
Rundbuehaller
i fiberarmeret komposit  
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Rundbuehaller
Funktionelle og elegante med optimale egenskaber  
for beskyttelse mod barsk vejrlig.

Med disse unikke og innovative rundbuehaller opnår du ikke 
blot et elegant design, men tillige en række optimale fordele 
og beskyttelse mod barske vejrforhold og driftsmiljøer. 

Rundbuehaller har mange anvendelses mulig  heder, f.eks. 
som løsdriftstalde, svine- og kostalde, kyllingefarme, 
maskinhaller, garager og mange andre muligheder. 

Rundbuehaller er rummelige haller med stor udnyttelses-
flade, da der ikke er behov for generende midterstolper og 
derfor også anvendelige som lagerhaller, pakkehaller, vækst-
haller m.m.

Rundbuehaller kan leveres i flere størrelser og arealet kan 
tilpasses efter behov, ved tilføjelse af flere moduler. Hallerne 
leveres som samlesæt og kan udvides med flere moduler, 
også efter opstilling og ibrugtagning.

I tagets konstruktion/topdækning er der plads til skjulte kab-
ler til f.eks. lys, overvågning og alarmer. De største modeller 
kan tillige forsynes med translucente felter i konstruk tionen, 
som i dagtimerne giver en god belysning. Front- og bag-
vægge kan forsynes med porte og døre efter kundens ønske 
og behov.

Tunetanken rundbuehaller er fremstillet i et stærkt fiber-
armeret komposit materiale, der har unikke egenskaber som 
kemisk resistent, korrosionsbestandighed, termisk og elek-
trisk isolerende, hygiejnisk, stor slidstyrke og kræver mini-
mal vedligehold. Tunetanken rundbuehaller holder sig derfor 
pæne selv efter mange år i drift. 

Tunetanken rundbuehaller er gennemtænkt med hensyn til 
etablering – drift – vedligehold – levetid – miljø. 

Fordele

1. Moduler  
Justerbare moduler med mulighed 
for areal tilpasninger efter behov.

2. Ovenlys 
Translucente felter indlagt i 
buemoduler.

3. Topinddækning 
Med plads til skjulte kabler.

4. Depotrum 
Ved montage af port- og dør-
moduler kan der etableres et 
depotrum.  

5. Gavle 
Kan monteres med porte og døre 
efter behov eller den kan lukkes helt 
for beskyttelse mod hårdt vejr som 
kraftig blæst, regn og hagl.



Fordele ved Tunetanken 
Rundbuehaller

 > Stor styrke og tæthed.
 > Lang levetid.
 > Korrosionsbestandigt.
 > Kemisk resistens.
 > Minimal vedligeholdelse.
 > Isolerende egenskaber  
(minimerer risiko for kondens).

 > Modstandsdygtig overfor klimatiske 
påvirkninger.

 > Lav vægt.
 > Hygiejniske overflader.

Konstruktion

Tunetanken Rundbuehaller tilbydes i 3 standardbredder 
model 5,6, 11 og 16. Minimum 3 moduler anbefales. 

Bredde Højde Modulbredde Areal pr. modul

Model 5,6 5.680 3.220 2.400 13,0 m²

Model 11 11.000 6.230 3.000 33,0 m²

Model 16 16.000 9.062 3.600 57,6 m²

Fundament  
Rundbuehaller kan monteres på helstøbt fundament 
eller monteres i en støbt rende, alt efter hvilken funktion 
rundbuehallen skal have.

Døre, vinduer og porte  
Transulente felter indlagt i buemodulerne monteres 
efter behov. Udskæringer til døre og porte foretages på 
byggestedet eller på vores fabrik, hvilket gør kunden 
medbestemmende om hvilke og hvor mange.

Rumopdeling 
Rumopdeling kan bygges ind i designet efter behov.

Ventilation 
Naturlig, solcelle styret eller elektrisk styret ventilation kan 
tilbydes alt efter bygningen funktion og behov. 

Model 5,6. 

Model 5,6. Bredde 5.680 mm. Den viste model er 3 moduler, det giver ca. 39 m².

Model 11. Model 16.

Model 16. Bredde 16.000 mm. Den viste model er 4 moduler, det giver ca. 230 m².

Tunetanken rundbuehaller 
kan fåes i tre bredder som 
udgangspunkt.
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Tunetanken fører et bredt program af produkter, anlæg og systemer 
til landbruget. F.eks. siloer, tanke, gastætte siloer, kornhånd tering, 
hø- og korntørringsanlæg, kadaverhåndtering, gyllesystemer, 
læskure, bygninger, sprinklerstationer, staldinventar, m.m.

De fleste af vores produkter er fremstillet med indbygning af fiber-
armerede kompositmaterialer, der med de unikke egenskaber er 
yderst velegnede til landbrugets krævende miljø. 

De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer. Kom posit-
materialernes innoverende og uovertrufne materiale tekniske 
egenskaber, bidrager i høj grad til udvikling af de nye bæredygtige 
 produkter  og løsninger, der er nødvendige for en bæredygtig fremtid.

Tunetanken

Med mere end 50 års erfaring i fiberarmerede kompositmaterialers 
unikke fordele og et bredt standardprogram har vi udviklet  vores 
markedsposition som den førende danske producent af tanke, 
industri systemer og siloer i komposit materialer. 

Tunetanken fører et stort og varieret program af produkter og 
anlæg til forskellige formål, og leverer til en lang række brancher, 
herunder landbrug, industri, spildevand og rensningsanlæg og 
energi sektoren.  Vi producerer alle vores løsninger i fiber armerede 
kompositmaterialer – de samme materialer som anvendes til frem-
stilling af rumfærger, fly og vindmøller. Med fordele som  styrke, 
korrosions bestandighed og lang levetid er kompositter blandt 
fremtidens populære materialer. 

Komposit

Komposit kommer af det latinske ord »componere«.

Kompositmaterialer opstår, når to eller flere stoffer  kombineres  
 (fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale med 
 specielle, tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af 
 stoffernes  kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stofferne 
 (matrix, armering, hærder, additiver) samt produktionsprocesser og 
produktionsforhold. 

Mulighederne er uendelige!


