Budynki z naturalnym oświetleniem

Jasne pomieszczenia dla produkcji i magazynowania

Budynki z naturalnym oświetleniem
Specjalna tkanina membranowa chroni obiekty przed śniegiem,
deszczem i wiatrem. Wysoki współczynnik przepuszczalności
światła przez tkaninę sprawia, że budynki charakteryzują się
niskim poziomem zużycia energii elektrycznej.

Astron rozpoczął współpracę
z Norseman Structures, wiodącym
kanadyjskim producentem hal
namiotowych, aby zaoferować
nowe rozwiązanie na rynku
europejskim.

TRWAŁE ROZWIĄZANIE
Budynki oświetlone naturalnym światłem dziennym
mogą być dopasowane do potrzeb klienta, przy zachowaniu
standardów projektowania i norm budowlanych.
Konstrukcja pierwszorzędowa składa się z ram stalowych
ocynkowanych co zwiększa ich trwałość.
Produkcja konstrukcji odbywa się w fabryce,
a na plac budowy dostarczone są gotowe elementy
do szybkiego i łatwego montażu.
Dla każdego projektu proponowane jest ekonomiczne
rozwiązanie fundamentów.

POWŁOKI
Powłoka Norseman Structures wykonana jest w specjalnej
technologii zapewniającej jej niezwykłą trwałość i wytrzymałość.

ZALETY:



Naturalne oświetlenie wewnątrz obiektu



Szybka dostawa i montaż



Niższe koszty inwestycji



Indywidualne projektowanie



Zaprojektowane bez podpór wewnętrznych



Bezpieczne i przyjazne dla środowiska

 Estetyczny wygląd i minimalne koszty eksploatacyjne
 Krótszy czas reazliacji na budowie
 Kompleksowe i ekonomiczne rozwiązanie

 Dowolność w organizacji przestrzeni użytkowej
 Pozwala na nieograniczone wykorzystanie przestrzeni

 Stal i tkaninę można poddać procesowi recyklingu



Dostępne opcje
• Duże drzwi w ścianach szczytowych, otwory na przenośniki
taśmowe i drzwi w ścianach bocznych, przybudówki
do istniejących budynków, tkanina dostępna w wielu
atrakcyjnych kolorach, PCV zamiast PE i wiele innych.

Podwójny splot (siatka)



Skład powłoki
• Powłoka jest wytwarzana z tkanin polietylenowych,
tworzona przy użyciu warstw plecionych taśm i pokryta
grubą warstwą ochronną, aby uniknąć uszkodzenia przez
promienie UV.
• Podwójny splot zapewnia wysoką wytrzymałość w stosunku
do wagi oraz odporność na rozerwanie, rozcięcie i na przebicie.

Jasny materiał pozwala na
maksymalne oświetlenie wnętrza

Jasne pomieszczenia dla produkcji i magazynowania

Gotowe rozwiązanie jest bardziej
ekonomiczne i szybsze w realizacji niż
w przypadku tradycyjnych budynków.

Obiekt bez podpór wewnętrznych
umożliwia maksymalne wykorzystanie
przestrzeni.

Wyjątkowe właściwości tkaniny
zapewniają naturalne oświetlenie,
co korzystnie wpływa na warunki
pracy.
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