
Astron Buildings
Sklady a logistické haly 



Astron je přední evropský 
výrobce montovaných ocelových 
hal a ocelových konstrukcí.

Astron je značka 
předprojektovaných řešení 
ocelových budov. Astron 
navrhuje a vyrábí kompletní 
ocelové haly, které jsou 
tvořeny primární a sekundární 
konstrukcí, stěnovým a střešním 
opláštěním, příslušenstvím a 
tepelnou izolací.

Montované ocelové haly Astron 
šetří nejen životní prostředí, ale 
také náklady spojené s jejich 
provozem. 



Výhody

Astron je největší evropský 
výrobce montovaných ocelových 
hal a budov pro průmyslové i 
komerční využití.

 budovy na klíč
 optimální využití prostoru
 volný rozpon od 10 až

do 100 m
 architektonická svoboda
 příjemný a komfortní interiér
 nízké náklady na údržbu

Za uplynulých 50 let jsme 
v rámci celé Evropy prodali 
prostřednictvím naší sítě 300 
autorizovaných stavebních 
partnerů více než 50.000 
ocelových budov na klíč. 
Astron nabízí zázemí silné 
evropské skupiny s dlouholetou 
působností.

 spolehlivé budovy s dlouhou 
životností 

 šetrné k životnímu prostředí
 optimalizované přirozené

osvětlení
 špičkové tepelné i akustické  

vlastnosti
 osvědčení kvality ISO 9001, 

značka CE



Klíčová čísla

 více než 50 let zkušeností
 50.000 referenčních budov
 50.000.000 postavených m² 
 300 stavebních partnerů ve  

40 zemích
 1.000 budov ročně



Stavební partneři

Budovy Astron jsou 
nabízeny prostřednictvím sítě 
certifikovaných stavebních 
partnerů: nezávislé místní a 
regionální stavební společnosti, 
které nabízí veškeré služby 
související s projekty na klíč.

 ocelové haly na míru dle
přání zákazníka

 nejlepší poměr ceny a kvality
 dodávka z „jednoho zdroje“
 ekonomické a ekologické

řešení
 fixní termíny i rozpočet
 krátké dodací lhůty
 variabilita designu
 moderní vzhled
 nízké provozní náklady
 servis a podpora

 



50.000 
referenčních 
budov 

Montované ocelové haly a 
budovy Astron jsou ideálním 
řešením pro autosalony, 
administrativu, průmysl, 
sportovní centra, sklady, 
logistická centra, hangáry, 
parkovací domy, továrny, 
prodejní outlety aj. Ocelové 
konstrukce jsou vyráběny z 
pevných, vysoce odolných a 
stoprocentně recyklovatelných 
materiálů.

 logistické haly
 výrobní haly
 kanceláře
 sportovní haly
 autosalony
 nadzemní parkoviště hotely
 průmyslové haly
 sklady
 hangáry

Postavili jsme již i kostel, 
muzeum a loděnici z oceli. Nic 
není nemožné.



www.astron.biz


