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Dzięki ciągłemu wzrostowi sprzedaży 
firma REBO motors, mogła sobie pozwolić 
na kolejny budynek wybudowany przez 
Autoryzowanego Przedstawiciela Astron  
Hansen Hallenbau Schwarzenbek. 
W celu podkreślenia efektu wizualnego, 
REBO postanowił utrzymać panele 
dachowe i ścienne w szarym kolorze. 
Budynek o powierzchni 1,200 m² 
i rozpiętości 24m bez podpór pośrednich 
oferuje wystarczająco dużo miejsca na 
magazyn, warsztat, salon wystawowy 
pozwalający na prezentację pełnej gamy 
produktów firmy. 

Budynek
Miesiąca



Jak postrzegasz rynek w oparciu o aktualne trendy?
Tendencje wzrostowe dotyczące korzystania z 
samochodów powodują konieczność zapewnienia większej 
liczby miejsc parkingowych w całej Europie. 
Parkingi wielopoziomowe są powszechnie spotykane na 
stacjach kolejowych, lotniskach, szpitalach i wielu innych 
miejscach publicznych. Zapotrzebowanie na tego typu 
rozwiązania rośnie także wśród firm prywatnych, przy 
centrach handlowych i ośrodkach sportowych. 
A możliwość bezpiecznego i szybkiego parkowania staje się 
strategicznym elementem przyciągającym odwiedzających.
Pomagamy im w rozwiązywaniu problemu z brakiem miejsc 
parkingowych.

Jakiego rodzaju firmy prywatne inwestują w parkingi?
Dowolne firmy mogą zainwestować w parking samochodowy 
dla swoich klientów, gości i pracowników.
Na przykład, w ubiegłym roku w Niemczech wybudowano 
ponad 300 parkingów. Zauważyliśmy nowy trend – powstaje 
coraz więcej parkingów, a ich inwestorzy udostępniają je 

sąsiednim firmom. Przy okazji, uzyskanie pozwolenia na 
budowę nowej inwestycji jest dużo łatwiejsze, jeśli problem 
wymaganej liczby miejsc “Parking Astron to coś więcej niż 
tylko miejsce do parkowania samochodu”
Referencje parkingowych jest już rozwiązany!

Jakie są zalety parkingów Astron?
Parkingi Astron to przemyślane, indywidualne, przyjazne 
dla użytkownika rozwiązanie, które pozwala na funkcjonalną 
i opłacalną inwestycję. Zespół Astron rozwija optymalne 
rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta oraz jego 
budżetu. Nasze parkingi mają tą zaletę, że można je 
rozbudować. Możemy wstępnie zaplanować rozbudowę 
obiektu w przyszłości. Ta zdolność adaptacji stanowi 
przewagę konkurencyjną.

Rozumiem, że to jest to, co klient uważa za wartość?
Niewątpliwie jest to kompletna usługa dla naszych klientów, 
dostosowana, zoptymalizowana oraz zrealizowana „pod 
klucz”. Im bardziej skomplikowane wymagania klienta, tym 

bardziej innowacyjne rozwiązania Astron.
W tym wszystkim jesteśmy uczciwi: po intensywnej fazie 
doradczej, przygotowujemy pełną ofertę cenową i zestaw 
rysunków, których będziemy się trzymać.
Naszą specjalnością jest pomieszczenie maksymalnej liczby 
miejsc parkingowych na minimalnej powierzchni bazowej.

Co nazywasz kompletną ofertą?
Sprawny i praktyczny parking, który idealnie wpisuje się 
w otaczający krajobraz. Kompletne rozwiązanie ”pod klucz”, 
dostępne w całej Europie.

Wywiad:
Erny Hendrickx, 
Product Line 
Manager
Car Parks

 Więcej informacji: 

1. Kliknij, aby ściągnąć katalog o parkingach 
samochodowych

2. Kliknij, aby obejrzeć filmy

• Parking zaprojektowany według potrzeb

• Parking systemowy

http://www.astron.biz/export/shared/.content/pdfs/www-article/Astron_Parkingi-samochodowe.pdf
http://www.astron.biz/export/shared/.content/pdfs/www-article/Astron_Parkingi-samochodowe.pdf
http://www.astron.biz/pl/videos/Astron-tailor-made-car-park.html
http://www.astron.biz/pl/videos/Astron-individual-parking-solution.html


Elektrownia 
z turbiną
gazową
w Rosji

W Rosji wybudowano elektrownię z 
turbiną gazową o wysokiej wydajności, 
która jednoczesnie generuje energię 
elektryczną i ciepło. Uruchomienie 
elektrowni powinno zmniejszyć niedobory 
energii w obwodzie jarosławskim o 4,8%, 
a zwiększyć produkcję energii elektrycznej 
o 390mln hWH rocznie ( 5% zużycia w 
obwodzie). Budynek został wybudowany 
przez Autoryzowanego Parzedstawiciela 
Astron firmę VPS z Rybińska, w obwodzie 
jarosławskim. Investor SGT odwiedził  
zakład Electrocable w Rybińsku, który 

został zaprojektowany i zbudowany przez 
Astron.  Atrakacyjny wygląd obiektu, 
wysoka jakość wykonania oraz krótki 
termin montażu zadecydowały  o wyborze 
konstrukcji Astrona dla projektu elektrowni 
w Tutajewie. 
Wymiary budynku elektrowni to 48x84m i 
wysokość od 14 do 21m. 
Montaż turbiny gazowej  w głównym 
budynku elektrowni trwał około 7 miesięcy. 
Wybudowanie elektrwoni w Tutajewie 
było dużym wyzwaniem ze względu na 
skomplikowany projekt. 



Wywiad:
Katy Murray z Directline Structures Ltd

Firma Directline Structures Ltd. dołączyła do sieci 
Autoryzowanych Przedstawicieli Astron w 1988r. 
Od tego czasu wybudowała ponad 200 budynków 
w systemie Astron. Directline Structures zostało 
nagrodzone w  konkursie najlepszy budynek miesiąca– 
wrzesień 2014 za projekt Claremont Sixth Form Centre.

Czy specjalizujecie się w projektowaniu i budowie 
budynków szkolnych? 

Tak, specjalizujemy się w budowaniu obiektów dla 
szkolnictwa, głównie w południowo-wschodniej Anglii. 
Dla szkoły zlokalizowanej w Bodim, (Kent), przygotowaliśmy 
3 projekty.  Ostatecznie wybrano projekt o pow. 620m² 
przeznaczony dla 120 uczniów. Dzięki imponującej fasadzie 
z aplikacjami drewna w różnych kolorach i wzorach, budynek 
doskonale pasuje do wiejskiego otoczenia.

Jakie są główne zalety  zastosowania systemu Astron dla 
tego projektu?

Z Astronem łączy nas długotrwała współpraca, więc 
bez wahania zgłosiliśmy się z tym tematem. W projekcie 
zaplanowano dach łukowy, który miał wyglądać  atrakcyjnie. 
Omawiają te szczegóły na wczesnym etapie inwestycji, 
rozważyliśmy kilka opcji, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.  

“Z Astronem łączy nas długotrwała współpraca, więc bez wahania zgłosiliśmy się z tym tematem. 
W projekcie zaplanowano dach łukowy, który miał wyglądać  atrakcyjnie. Omawiając te szczegóły 

na wczesnym etapie inwestycji, rozważyliśmy kilka opcji, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.”
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