
Stålbyggnader sedan 1975



Tectum är ett av de äldsta företagen i stålbyggnadsbranschen och grundades redan 
1975. Inledningsvis såldes stallbyggnader men snart föddes idén att ta fram en  
byggnad för lantbruksmaskiner, baserad på ett grisstall med ökad vägghöjd.  
Hallen var kostnadseffektiv och en välbehövd produkt på marknaden och  
begreppet ”maskinhall” lanserades. Byggnaden blev en succé och  
producerades i allt större antal.

Vår målsättning är att vara en noggrann, engagerad partner och  
ge bästa möjliga service under hela byggprocessen. Genomtänkta  
konstruktioner, material av hög kvalitet, ett välgjort arbete och  
konkurrenskraftiga priser, är det som kännetecknar våra byggnader. 

Våra kunder ska alltid känna att de köpt en välfungerande byggnad och vara nöjda 
med sitt val av Tectum som leverantör. Vi tar tillvara våra medarbetares engagemang, 
kompetens och erfarenhet och vår ambition är att ständigt utvecklas. Vi leder projekten 
från idé till färdig leverans och ser en utmaning i varje nytt uppdrag. Under våra första 
40 år på marknaden har vi levererat cirka 4000 byggnader och har fått en stor  
erfarenhet som vi gärna delar med oss av till er.
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Tectum har sitt ursprung inom  
lantbruket. Vi har stor erfarenhet 
och kan därför erbjuda väl genom-
tänkta lösningar. Vår grundidé är  
att använda ett standardsystem  
som lätt kan anpassas till i princip 
alla användningsområden.  
Våra stålbyggnader finns i ett  
obegränsat antal utföranden som 
tillgodoser gällande regler och era 
önskemål. Använd gärna våra  
inspirationsbilder för att få idéer  
till er nya byggnad. För mer  
information och bilder besök  
gärna vår hemsida. 

Vi bygger:

•	 Maskinhallar 
•	 Stallbyggnader 
•	 Ridhus
•	 Lagerbyggnader
•	 Garage
•	 Industribyggnader 
•	 Affärsbyggnader
•	 Bilhallar
•	 Sporthallar



Rune Brink driver familjeföretaget Rune 
Brinks Byggnads AB i Ystad sedan 1972 
och har varit kund hos Tectum sedan 
start. De köper, bygger och monterar 
Tectums byggnader till en mängd olika 
kunder. ”Tectum är en mycket pålitlig och 
trygg leverantör. De står för kvalitet vilket 
passar oss mycket bra. Vi har monterat 
hundratals byggnader från Tectum genom 
åren och har det dykt upp ett problem, så 
har Tectum alltid löst det på ett bra sätt, 
säger Rune.” 
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Maskinhallar
Ett modernt lantbruk av idag har ofta en stor maskinpark som behöver skyddas  
mot väder och vind. En maskinhall ska ha öppna ytor och en vägghöjd som  
uppfyller funktionskraven. Materialvalet kan anpassas så att byggnaden  
smälter in i gårdens befintliga miljö och efter ekonomiska förutsättningar.



Stallbyggnader 

Tectum har gjort hundratals stallbyggnader genom åren och på så sätt skaffat sig  
en stor erfarenhet. Byggnaderna ska alltid anpassas efter djurens behov och ofta till  
en stallinredning. Man kan välja ett isolerat eller oisolerat stall, kanske med öppen  
fodersida och ett rejält takutsprång. Till- och frånluft är också en viktig parameter  
för att djuren ska må bra. Stort ljusinsläpp är populärt bland våra kunder och  
vi har flera valmöjligheter för detta. Vi ser till helheten och hjälper er hela vägen.
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Peter Risberg i Hörby driver en 
prövningsstation för köttrasdjur och har 
även en egen köttdjursuppfödning av 
rasen Charolais. Dessutom driver han 
Ekerödsrastens Restaurang som ligger i 
närheten av gården. Peter har varit kund 
hos Tectum i många år och den första  
byggnaden byggdes redan i slutet av 
70-talet. Därefter har det blivit många 
genom åren och den senaste byggdes 
2014. ”Tectum vet vad de pratar om 
och vi har en mycket bra relation sedan 
många år. Den personliga kontakten är 
väldigt viktig om det ska bli bra och  
det känner jag att vi har hela tiden, 
säger Peter.”
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Ridhus 

Funderar ni på att bygga ridhus? Vi har en mängd olika lösningar att erbjuda för att 
uppfylla era behov och ge en trivsam ridmiljö. Ett viktigt inslag är ljusgenomsläppen  
som finns i flera olika varianter. Även perforerad plåt har blivit en mycket omtyckt  
produkt, inte minst för det behagliga klimatet som då upplevs i ridhuset. Under  
hela projektet guidar vi er givetvis fram till den lösning som passar er bäst.

Margaretehofs träningsanläggning  
med både SPA och Rehab för islands-
hästar drivs av familjen Montan i 
Everöd. På bilden visar Alexandra  
och Filippa stolt upp sitt nya ridhus.
”Tectum har byggt vår fina  
anläggning på 26 x 66 meter.  
Byggnaden är isolerad med en  
ridyta på 22 x 60 meter. Valet föll på  
Tectum via en rekommendation och 
de har gjort allt från ritningsarbete 
till färdig byggnad. Inget vi ångrar, 
säger Alexandra”.
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Ulf och Elna Gränsbo driver en 
gård i Vellinge där de bl.a. odlar 
och hanterar potatis i stor skala. 
De har genom åren köpt flera stora 
byggnader för olika behov från 
Tectum. Hallarna är genomgående 
utförda med isolerade betong-
element i natursten och däröver 
mörkröd stålplåt. ”Tectum tänker 
på helheten och kan leverera allt 
från ritning till färdig byggnad.  
De är enkla att samarbeta med  
och man kan lita på dem. Precis 
som vi vill ha det, säger Ulf.”
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Tectum  
är  

latin  
och  

betyder

tak

Att välja Tectum som leverantör till er nya byggnad  
innebär trygghet, kvalitet och engagemang från start till mål.
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Våra stålbyggnader beräknas helt efter dess unika  
egenskaper och förutsättningar. Grunden utgörs oftast av en  
prefabricerad plintgrund, bestående av plintar med oisolerad  
eller isolerad sockelbalk. Stålstommen består av stålramar och  
pelare som oftast monteras med ett centrumavstånd på 6 meter.  
De flesta kunder väljer att låta Tectum ombesörja monteringen  
av levererat material. Detta görs av våra välbeprövade  
montagefirmor som har lång erfarenhet av dessa byggnationer.
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Vi erbjuder ett mycket brett sortiment av material med kända varumärken. Portar,  
dörrar och fönster går alla att få i olika material och kulörer. Ett omtyckt tillval som förhöjer  
byggnadens värde är betongelement. Dessa finns i både oisolerat och isolerat utförande 
med flera olika ytstrukturer. De kan även dimensioneras för t.ex. spannmålstryck.
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En byggnad från Tectum borgar för hög kvalitet och en god totalekonomi. 



Tectum Byggnader AB
Norra Järnvägsgatan 30

288 33 Vinslöv

Tel: 044-813 10
08-20 73 10 

www.tectum.se
mail@tectum.se


