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Byggnadslösningar 
Lager av foder och maskiner

Lagerbyggnader för gårdsutrustning, grovfoder och foderråvaror. 
Den överlägsna ventilationen i en Britespanbyggnad skyddar utrustning och fordon från yttre element och upprätthåller 
kvaliteten på grovfoder och foderråvaror. Generös höjd och öppen interiör maximerar lagringsutrymmet och gör det 
lättare att manövrera runt utrustning och fordon i byggnaden.
När du köper en Britespanbyggnad får du automatiskt stöd från vårt nätverk av lokala experter.
Våra återförsäljare har gedigen erfarenhet och brinner för att ge dig stöd från projektets början fram till slutförandet.

"Vi investerar mycket i utrustning och grovfodret är vårt främsta levebröd. Vår Britespanbyggnad skyddar våra 
produkter från yttre element och minskar reparationskostnaderna på utrustningen."



Atlas-serien
24’ - 108’ wide 

Genesis-serien 
80’ - 200’ wide

Easy Access-serien 
38’ - 67’ wide

Epic-serien 
80’ - 120’ wide

Rigid Beam-serien 
Up to 300’ wide

Apex-serien 
53’ - 100’ wide

Fördelar med Britespan

Skräddarsy din byggnadLagning & byte av delar 
Det yttre höljet kräver millimeterpassning och korrekt
teknik vid montering. Våra byggteam har erfarenhet av
processen och arbetar efter originalritningar för att din
byggnad skall matcha vår standard. Vi finns tillgängliga
med lokala återförsäljare och kunniga inom branschen
runt om i Sverige.
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Tak, höjder och lutningar
går att specialbeställa

Byggstilar

Naturligt ljus & ventilation
Med naturligt ljus och god
ventilation är en 
Britespanbyggnad
en bra och trevlig miljö.

Snabbhet i bygget
Britespans byggnader monteras
snabbare än vanliga byggnader då
de är förkonstruerade och baseras
på moduler.

Öppen interiör
Tack vare den öppna interiören 
maximeras det användbara 
lagringsutrymmet 
och det blir enklare att manövrera 
runt 
tung utrustning och fordon i 
lokalen. 

Korrosionstålig
Britespans konstruktion är
värmebehandlad efter
tillverkning för att förhindra
rost, vilket ger den livslång
korrosionsbeständighet.

Konstruerade lösningar
Britespans stommar är
individuellt konstruerade för att
möta byggtekniska krav samt 
väderförhållanden.

Lokal support
När du köper en 
Britespanbyggnad
får du tillgång till support från
våra lokala experter.
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