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Hala stalowa EcoBuild

Budynek spełniający Twoje wymagania





Ekonomiczne i ekologiczne 
hale stalowe są produkowane 
dla klientów, którzy dla swego 
projektu budowlanego poszukują 
kompleksowego rozwiązania 
umożliwiającego szybką realizację.

Bez względu na przeznaczenie
budynku, czy jest to hala
magazynowa lub zakład produkcyjny
– cokolwiek chcesz wybudować
wspólnie z Astron możesz 
zrealizować ekonomicznie,
nie rezygnując przy tym z jakości.

Hale EcoBuild konstruowane są
przy użyciu najnowszych systemów, 
a konstrukcja stalowa dostarczona 
jest z jednego źródła, szybko
i w komplecie.

Autoryzowani Przedstawiciele Astron
zaproponują ciekawe rozwiązanie 
od koncepcji obiektu, aż po całkowitą 
realizację pod klucz.
Wykonają na miejscu fundamenty
i zmontują halę stalową, dbając
o zachowanie terminow i standardow. 

Hala stalowa EcoBuild w 6 tygodni!
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Wymiary
Wysokość 

(h)

Szerokość

(w)

Długość

(l)

Kształt

dachu

Spadek

dachu

XS 3m/4m 10m 10m - 30m dach jednospadowy 10%

S1 4m/5m 12m 10m - 50m dach jednospadowy 10%

S2 4m/5m 12m 10m - 60m dach dwuspadowy 10% / 33%

M1 4m/5m/6m 15m 10m - 80m dach dwuspadowy 10% / 33%

EcoBuild typu C

Hale systemowe

Hale stalowe EcoBuild są dostępne
w dwóch typach. Typ C to budynek,
którego dźwigar składa się z podwójnych
profi li C połączonych ze sobą.
W przypadku hali typu T stosuje się
dźwigary kratownicowe.

 Praktyczna konstrukcja

 Zoptymalizowane wymiary

 Niskie koszty produkcji

 Krótki czas dostawy

 Szybki montaż 
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Długość
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Kształt

dachu

Spadek

dachu

M2 4m/5m/6m/7m 15m 20m - 80m dach dwuspadowy 10 %

L 4m/5m/6m/7m 18m 20m - 80m dach dwuspadowy 10 %

XL 4m/5m/6m/7m 21m 30m - 100m dach dwuspadowy 10 %

XXL 4m/5m/6m/7m 24m 30m - 100m dach dwuspadowy 10 %

EcoBuild typu T



Ramy stalowe
System ram stalowych składa się
z ocynkowanych zimnogiętych profi li, 
formowanych i sztancowanych 
automatycznie. 

Do każdej dostawy na plac 
budowy wraz z konstrukcją 
stalową dołączona jest płyta 
DVD z rysunkami, dokumentacją 
projektową, listą elementów, 
instrukcją montażu i konserwacji 
budynku.

Zalety montażu
hal EcoBuild

 Dostawa prefabrykowanych
 elementów na plac budowy

 Precyzyjny harmonogram robót
 Montaż ram, płatwi, dachu, ścian

 i akcesoriów zgodnie z instrukcją
 Szybki, łatwy i pewny montaż

 konstrukcji dzięki przeszkolonym
 fachowcom

 Kompletne rozwiązanie
 techniczne z jednego źródła

 Bez cięcia, wiercenia lub
 spawania na placu budowy

 Zastosowanie stali wysokiej
 jakości prowadzi do obniżenia
 kosztów inwestycyjnych poprzez
 zmniejszenie ciężaru konstrukcji
 (mniejsza ilość zużytego materiału) 
 i zmniejszenie ciężaru
 transportowego





~ RAL 6020 ~ RAL 3009

Aluzinc ~ RAL 7044

~ RAL 9006 ~ RAL 5010

Dach i ściany
Budynki EcoBuild są dostosowane 
do specyfi cznych wymagań każdego 
klienta, a także do przewidywanego 
przeznaczenia i ograniczeń 
wynikających ze specyfi kacji lokalizacji.
Oferujemy pełną gamę płyt 
warstwowych zapewniających wysoką 
izolacyjność termiczną, jak również 
obudowę ze standardowych blach 
profi lowanych w różnych kolorach.







Akcesoria
 System rynnowy 
 Drzwi wewnętrzne
 Okna
 Panele przezroczyste
 Obramowanie otworów

Wysoka jakość 
w standardzie
 Produkowane zgodnie z systemem

 zarządzania jakością ISO 9001 
 Sprawdzane regularnie przez 

 Bureau Veritas
 Wysoka jakość potwierdzona

 znakiem CE
 Projektowane według normy 

 EN 1090-2
 Projektowane zgodnie

 z EUROKODAMI



Luxembourg/Headquaters:

Route d'Ettelbruck

9230 Diekirch

Tel.: +352 80291-1

Germany:

Wilh.-Theodor-Römheld-Str. 32

55130 Mainz

Tel.: +49 (0)6131 8309-00

Poland:

ul. Kolejowa 311

Sadowa

05-092 Łomianki

Tel.: +48 (0)22 489 88 91

France:

10 avenue du Gué Langlois

CS 40017 – Bussy Saint Martin

77603 Marne la Vallée Cx 03

Tel.: +33 (0)1 6462-1616

Russia:

14G, Magistralnaya str.

Building 1

123290 Moscow

Tel.: +7 495 981 3960

Hungary:

Derkovits u. 119.

4400 Nyíregyháza

Tel.: +36 42 501 310

Romania:

Soseaua de Centura nr. 8

Stefanestii de Jos

077175 Ilfov

Tel.: +40 21209 4112 

United Kingdom:

Evans Business Centre

Mitchelston Ind. Estate

Kirkcaldy, Fife

KY1 3NB

Tel.: +44 1592 65 23 00

Italy:

Via S. Martino Solferino 40

35122 Padova

Tel.: +39 333 3286388

Ukraine:

Saksaganskogo Str. 123

offi ce 3

01032 Kiev 

Tel.: +380 44 490 6164

Belarus:

pr-t gazety "Prawda", 11

220116 Minsk

Tel.: +375 29 311 44 59

Russia:

Pozharskogo str., 73

150066 Yaroslavl

Tel.: +7 4852 581 600

Lindab Buildings

Kazakhstan:

124, Kopernika str., offi ce 100

Medeuskiy District 05007

Almaty

Tel.: +7 727 328 9316

Czech Republic:

Kojetínská 71

75002 Přerov
Tel.: +420 581 250 222

www.astron.b iz
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