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ASENHAJMER'p zoo
PRZEDSTAWICIEL BUDOWLANY ASTRON BUILDINGS S.,4'

BUDYNEK oDPOWIADAJĄCY TWolM POTBZEBOM

Szukasz budynku zbudcwanego na miarę po|rzeb Twojej firmy? KtÓly

oferu1e naj1epszy wskaŹnik stosunku ceny do jakości? Plzy wznosza-

niu, kiÓnego do[rzymane zostaną terminy i mozliwe będzie tenmino.

we rrrzpoczęcie uzytkowania wybudcwanej porłierzchni? Budynki

catkowicie speiniają powyzsZe kry|erla

DOSWIADCZENIE
W ZAKHESIE BUDYNKOW STALOVI/YCH

WspÓipracr.ljąc z firmą wspóipracujesz z Iidei"em

irl dz'edzin e konstru'<ci' stalowvch' ktcry ma Za 300ą

ponad czterdzieści Iat doświadczeń w dostarczanlu

orawie ponad 35 miIionÓw m2 budynkÓw dla 31,000 zado-

woIonych k|ien|ów w ca|ej Eui"opie, Azji Wschodniej i innych

rejonach świata' dla wszeIkich zastosowań tzakiady plodukcyj.

re, fabryki. magary'ry, salony wystawowe. Dnacovinre' p.lnkty

sprzedazy cletallcznel, supefmar-

kety, zamknięte korty tenisowe'

ośnodki sportowe, hangary.

biurouvce, budynki ulielofunk-

nr,inol

hala widowiskowo-
-sportowa AWFiS w Gdańsku

Firrna ma sltloją siedzibę

w Luksemburgu, w semym

sercuEuropy,azpo-
wierzchnrą produkcy1ną

WynosZąCą 28 000 m2

jest jednym z naibardziel

nowoczesnych pnZedSię.

brorstw w tel rlziedzinie. WY-

korzystuje nowoczesne i"obotY

; ..naszyny s;erowane nurnenycznie

Za pomccą komputerów 0d wrze-

śnia 1995 n rna codatkowy zaktad

proclukcyjny w Bepublice [zeskiei, Wy-

dajnośÓ f i rmy wynosi okoto ] 00 budynków

śledniej yvielkości tygodniowo' Dzięki wyko.

nzystaniu dobrze zorganizowanei logistyki pro-

dukc,i rozliwe ,esr soelnienie lednego z podsta-

wowych wymagań naszych kiieniów' a mianowicie

basen dla UW w Warszawie
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dotrzymywanie ściśie usta|onych tenminÓw dostaw'



LOKALNA FIHMA BUDOWLANO - DEALEBSKA PAHTNEH: DOSTAWA Z JEDNEGO aEOOL/.

Firrna ma swoje oddziaty w Luksemburgu, Niemczech, Frencji, Bepublice Cze-

skiej i Po|sce' 0prÓcz |ego biura hand|owe' ktÓre znajdują się we Wtoszech,

na Węgrzech, w Bumunii, Hiszpanii, Chorwacji iFosji. W kr.ajach tych

znajduje się rÓwniez sieÓ skladajqca się z 300 |okaInych firm-dealerÓw

Umozljwia to korzys|anie z międzynanodowych zasobów polączonych

z mozIiwościami miejscowych ekspertÓw, proponująoych rozwiąza^

nie pochodzące z jednego ŹrÓdia i spelniające

wszystkie pctrzeby Twojego budynku, od

Btapu Wslępnego projektowania i plano.

wania' do wykończenia' utrzymania

obiektu,

INWESTYCJA POD KLUCZ

: ^r.^i-^.:^*- ^^_,^- --^_npr zaimip cipLU[Oil lO I ll I llO-UtrOltr , pOl Lr rur au| | ilu JrV

kazdym Twoim codziennym zmarLuvieniem,

0d pro]el(lu Wstępneg0' poprzez pnzygo|0.

wanie terenu i fundamentÓw aZ d0 osŁatecz.
nego rvykończe.rjo obiektu' jezeIi będzie ro.o-

nipnzno mnżp nnmńn rll n:'.. , ,oycru grun;u, zgrOma-

dzeniu środkÓw finansowych i uzyskaniu konsultacji
prawnych' JeEo pn9f95;onaIizm jest gvlaranc'ą' ze bu-

dynek zostania wzniesrony dokladnie wedlug Twoich po-

trzeb, z uwzg|ędnieniern Twojego budze|u i terminów odda.

nia inwestycji do eksploatacji

ha|a MoSiR w E|b|4gu
z sezonowym lodowiskiem

SYSTEM \Ąm(oNAWSMA

Budynki zapewniają prawie nieskończone moz|iwości zapro.

1ełtowania: ToZS[aWu ram. l'lysokosci bJdynkU' nachy|enia da-

chu oraz od|egłości między nawami, co umoz|iwia spetnienie Two

ich wymagań' Budynki sa e|astyczne, pozwa|ają na 'latv'ią integracje archjtektc.
niczną tradycyjnych materia,lÓw budow|anych takich jek cegia, g|azura' drewno Iub

baton Iekki' RÓzne systemy paneli dachowych i sciennych' UZy[e rĄ/ rÓżnycn komb'na-

c1ach pozwa|ają na stworzenie budynku Twoich manzeń. NiezaIeznie jakie jest Vzezna-
czenie obiektu, truzniesiony zosianie on na miarę Twoich potrzeb'



hala o|ivia w Gdańsku

basen dla UW w Warszawie

K0NSTHUKCJA DHUGoHZĘDNA
n Platwie pr0j8kŁowane jaka belki ciągłe
n Rygle scienne projektowane

jako be|ki ciqgle lub woinopoejparte pcmiędzy stupami.
l 0cynkowane śrilby rnocujące'

nych e|ernentÓw architektonicznych'

KoNSTHUKCJA NośNA
fiamy nośne: bez słupÓw pośrednich

lub ze sluparni pnśreonimi w,lqcznis z kotwami fundamentowvmi.

Na Systern Budownictwa ASTB0N
skiada się cala konstrukcjo nosna,

rygIe . ptatwie' sześc typÓw pane.
lowych sysIemÓw dachowych,

sześc typÓw paneiowych syste-
mÓw sciennych, termoizolacje
w matach oraz wszystkie

obrobk.' sruby wkręty
' . rFTnTPln:pnia Tinf.enrg-

wane akcesorra, belki
podsuwnicowe oraz szyny

, nnFnnnala -^ ',-,,^^,^:.l dllL|'UsUIe są uZupeinIenIem
SySŁemU'

Budynki ASTF0N są pro1ektowane
cjoktadnie wedtlg zyczen i zgodnie

z wymaganiarri klienta ' mogą młec
.--.;^|^:^ .-_ ^:^^^i^^ą 1[lfl mątnńrłll U.PlęUUDU .ol|| 5|ęUd]dUq

bez słupów pośr.ednich

Budynki mogą byc uzupelnione poprzez doda-
nie atLyk, daszkÓw' przed'luzeń dachÓw Iub in-

x stęzenia wiatrowe' ramy wiatrowe, siupy i'viatrowe'
x Wsponniki suwnin cnaz inne elementy konslnukcji.
x Budynki ASTHON mogq byĆ zaprojektowane clla

wlększości typów suwnic i kompleŁneoo zakresu
antresoI. jednoczeŚnie zachowując wo|ną rozpię.

tośĆ i układ moclu|arny'

x Ocynkowane' zimnoglęte profile Z, C, Iub U
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PANELOWE SYSTEIVIY DACHOWE

Dach PB
Profilo',vane slalowe parele.

- -^t,^-- -^-^:^^^ ---^dL /.aUYLp\auLr)ąUą vI LC

wolywami s';mosfe'ycznyni
pot,vloka s'lpenooIiestiową'

lub aiucynkową, W kcmpIecle

z vtlk^ę:ami ze staIi l.e.dze'rt,-

^^i ^^^- r^a---i ,,-,^,^l^i-n.ol 0caz t6sTnamt Lstcl8r'l,d-
iarvmi nni:nzpnia nanpli

Dach ASTH0TEC
Piywające pncfilowane paneIe

sIaIowe z powioką aIucynki:-

wą' Decn t,er. .lie :na wklę-

|Ów mocujących przechodzą-

r'vrF t-zpz danh \.i n1c7Fr7e

splyiłlu uvody'

Dach o podwójnej powłoce DSR
Slłtada cIo z .ll"rllrą|:^zrl t0\rr,1t]k'

wykcnanej z panelr lypu PB rnoco-

'llanil:i. 
:lo'znnćnPnnIn ll|l ;letlili

ASfFDi\l Fosredn a (cns-rJkija

z dystansowych profili omega

i ponocniczych plaltr,ti jest incco-

Wali6 na |JeWlręt.Zn9: portioce '

Zewnę|rzna powioka Z paneIi

ASTPON PP iub ASTB0TEC' ilłnaz

Z cciep|onien] AsTRcN pomięclzy powlokafi]| uZL]p01nia syst-"!|

Dach POLAH
Trzyskladnikowe panele typu san-

di,vich' skieia;ąCe S:ę Z .Jbust:c"-

nre ocvnkct':anycf i Pllv.e<:rYcr
c aC " ZefJięirZncj i 'llev'rnęri.znej

nyoeir:rny:: TCzenien pJ,;u:eta-

ln1n1i1n l6o'z i|Fn] p^ap|F i3 zł-
norł,niaia nar.lzn rinhna iln -^'',r /v iluly a .u'ouY.-

ncśĆ tBrmiCZną i d03tępnę 5ą
.łl nńinrlr h nll lirnśn jenń
v! | u. yu,,

\,i
I

SYSTEM DACHO\A/Y O NISKIM POCFIYLENIU

MULTITEC
system Zabudowy dachu MULT|TEC sktada się z paneiiz b|achy ira.
0szlwej, mocov\ranych do Kcllstr;kc'i L1iug:l"zędnej za prn"ccą śrub

SamOg\Ąj;ntujących. MJLT|T:C sklada się z lvszystkich uzęśct nie-

zbędnych 00 \,vyk0nania Zabud0'^y. pOZa iZ0|aCją Lerr'"iczną i przs.

ciwwilgociową 0raZ membraną'

SPACEIEC
Dach bezplalwiowy SPACETEC skiada

a:ry 0 \1'ysrkim irapezis, ilr0ccr'ranlrch
giÓwnej Dach SPAIETIC pozwala na

mÓuil ZabU00'1,y 33lhcńej

się z ni..eIi 5;6|3Ll'lyg|] z bie-

i;ezpośrcdn:o dl kolst:ukc.i
cinĘn]i'lniP nńinllrh q'l"*.JLUJ\'v!olll! | U4rrYUrr .,J.rLC-

SYSTEN4Y oBUDo\^/Y Ścnrrl

Ściana PA
Profilowane panele slalowe ocyn-

koil.,ane obusi''ornie i pc'.iIełane

superpoliestrem lub PVDF.

W kcmp|ecie z v;krętami w kolo-

rze r,nrybranych paneli.

Ściana EUHOTEC
Prof ilowane panele stalowe za-
hnznionznno F\/flF nncia'l' '-'' F.''*-ające
'.^^.ł^^-^^'',^-.^lł \^/ .',.lwytlacza'ly (srLcrL. vv sysLen19

tym nie ma Zeu/nętrznych wkrę.
|ń'lt mnnl 'iantiT| !anpIp c. noT.uwvv,,,uuutueyv

lclvanu od srodka buCynku i za-

pewniają ulysoką 1akośÓ m0cowa-

^;-lt d,

Ściana P0LAH

Ściana SlNUTHEBM
Kolr:roi,łio pclvlekany pa ne i wa ns|tłlowy' zio-

Zc.y Z ZeiYl'ę,.lzny:. i wcr.,lę:rznycn uc

wiok bIachoivych' zabezpleczonych powlckq

GALFAN. t'liędzy pane|e wtryskiwana 1est

^'^^;-. ^^li'..^ł..^ ''"'. H-- Ćl:Ć n^.".i|^"',pLd rKd pullUl ;iC' LUtvo UU4 Ul U UI lol Jr Ltri ,'-

zu;e się',try;cka. izoIacyirc;:.ą

., *s "

L ._."'"-

l Ściana SINUTEC
!':ls..'la ny rarnI s: i,,:','l'; z zełez.aie-

"...'; cza1ącą pcv'lllkq.

KASEIoWY SYSTEM Śclrruruy

Systarr o:ziomych kaseionÓlri sciennych sxtaoe sie z. aane|i z b'alny;rape-

zowej mocowanych bezpośr"ednio za pomocą specjaInyr:h glvozdzi do ze.

wnętr.znej pÓiki nam porraiowych budynku. 0kladzina ZeWnętnzna moze byc

moccwana vv ukiadzie pionowym iub poziomym,

TEHMOIZOI.ACJA

Do zas|osoil,iania w ścianach PA EUB0TEC iSiNUTEC oraz dachÓyl FH,

ASTB]:EC i Jłchu c pc:.lwo're potvloce' SticJc się z e,asLVczl*' .TIaty Z |ld-

ry szk|anej, uvykończonej cd wewnąirz \.{arS|Wą parc3zczg na'' V/ykończcr'e

ro zapewnia atr.akcyjny wyg|ac cc środka bucynku'


