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Co możemy zaoferować?
Astron
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ponieważ…

 1... budynki Astron to pewne rozwiązania

 2... oferujemy  kompleksowe usługi  i budynki ”pod klucz”

 3... zapewniamy wysoką jakość, taki sam produkt, taką samą cenę i taki sam krótki

  termin na terenie całej Europy

 4...  oferujemy rozwiązania dla wszystkich rodzajów działalności biznesowych

 5...  asystujemy podczas negocjacji, pomagamy w przygotowaniu koncepcji projektu

 6...  sprawdzamy czy projekt konstrukcji jest wykonany na czas i bez problemów

 7... wykorzystujemy najnowsze technologie

 8... pomagamy poprawić efektywność, wydajność i stabilność Twojej działalności 

 9... naszym celem jest oszczędność czasu i pieniędzy 

 10...  warto zaufać naszemu doświadczeniu w budowaniu obiektów stalowych,

  prawie 50.000.000 m² w ciągu ostatnich 50 lat 

Jesteśmy preferowanym partnerem –dlaczego?



Astron

Astron jest europejskim liderem w zakresie hal stalowych o różnym przeznaczeniu: przemysłowym, 

handlowym, magazynowym, logistycznym, rekreacyjno-sportowym. 

Budynki Astron są marką prefabrykowanych rozwiązań budowlanych ze stali produkowanych 

i sprzedawanych przez Lindab Group. Kompletny budynek stalowy składa się z zewnętrznej 

obudowy, z konstrukcji głównej, ścian, dachu i akcesoriów. 

W całej Europie w ciągu ostatnich 50 lat zostało sprzedanych, jako kompleksowe rozwiązania

ponad 50.000 budynków, poprzez sieć 300 Autoryzowanych Przedstawicieli.
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Headquarters
Astron
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Budynki  użytkowe

 • zaprojektowane, aby spełniać specyficzne wymagania

 • rozwiązania przyjazne dla środowiska

 • opracowywane zgodnie z najnowszymi technologiami 

 • niezawodne i trwałe

 • dowolny układ konstrukcyjny, od małych do dużych rozpiętości, swoboda w projektowaniu

 • zoptymalizowane naturalne oświetlenie

 • duży komfort

 • wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna

 • niskie koszty utrzymania
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Magazyn

 • rozpiętość do 100 m bez podpór pośrednich

 • elastyczność w doborze wymiarów budynku

 • różnorodność systemów dachowych i ściennych zapewnia lepszą wydajność

 • wysoka jakość i nowoczesne wzornictwo

 • optymalna izolacja termiczna i akustyczna

 • stałe terminy  i ceny

 • wykonane z wykorzystaniem najnowszych technologii



Arne Petersen, 47
Seevetal k. Hamburga (Niemcy)
Właściciel firmy Messebau Sommer, 
produkującej materiały
wystawiennicze.
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Produkcja

“Optymalny proces produkcyjny - dzięki budynkowi, który pozwolił 
nam to osiągnąć.  Ze względu na ustalony harmonogram, mogliśmy 
prowadzić naszą działalność bez przerwy.
Nie tylko my to zauważyliśmy – ale także nasi klienci.“
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Salon samochodowy

 • optymalne wykorzystanie przestrzeni bez podpór pośrednich

 • atrakcyjne możliwości architektoniczne

 • szeroki zakres zintegrowanych akcesoriów

 • salon gdzie można załatwić wszystko w jednym miejscu 

 • wysoki poziom bezpieczeństwa i odporności na warunki atmosferyczne

 • opracowane z myślą o środowisku



Stanislav Sokolnikov, 32
Moskwa (Rosja)
Właściciel firmy Sever Avto M, 
sprzedającej opony.
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Biuro

“Stała cena, ściśle zaplanowany termin produkcji i dostawy
budynku, pozwoliły na przygotowanie dokładnego budżetu 
i zaplanowania kolejnych kroków montażu. 
Wszystkie te czynniki spowodowały szybki zwrot inwestycji.“
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Budynek handlowy

 • stały budżet i niskie koszty eksploatacji

 • prosty i szybki montaż 

 • rozwiązanie „pod klucz”

 • gwarancja jakości

 • swoboda w projektowaniu

 • serwis i wsparcie



Józef Michalski, 57, Bielany Wrocławskie (Polska)
Właściciel firmy Elektrotek, zajmującej się sprzedażą 
urządzeń elektrotechnicznych.
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Budynek wielofunkcyjny

“Na szczególną uwagę w ocenie spółki zasługują w szczególności 
precyzja produkcji i wykonawstwa, nowoczesna wizja obiektu, 
nowatorskie rozwiązania techniczne oraz innowacyjność 
w podejściu do tworzenia obiektu usługowego.  
Nie sposób, zatem ukryć pełnej satysfakcji zarówno z samego 
procesu twórczego jak i z rezultatu.”
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Obiekt rekreacyjno-sportowy

 • rozwiązania dla wszystkich działalności biznesowych

 • elastyczność w doborze projektów i wymiarów budynku

 • szeroki wybór systemów dachowych i ściennych

 • korzystny stosunek ceny do usługi 

 • współpraca

 • duży komfort



Preferowany partner przy zrównoważonych rozwiązaniach budynkowych
dla przemysłu w Europie, WNP i Afryce.





www.astron.b iz

Astron Buildings  info@astron.biz

Kazakhstan:
Zh. Tashenov str. 27, office 305
010000 Astana
Tel.: +7 701 745 0830

France:
10 avenue du Gué Langlois
CS 40017 – Bussy Saint Martin
77603 Marne la Vallée Cx 03
Tel.: +33 (0)6 07 98 56 66

Luxembourg:
(Headquarters)
Route d’Ettelbruck, 34
9230 Diekirch
Tel.: +352 80291-1

Czech Republic:
Kojetínská 3228
75002 Přerov
Tel.: +420 581 250 222

Romania:
Soseaua de Centura nr. 8
Stefanestii de Jos
077175 Ilfov
Tel.: +40 21209 4112

Germany:
Wilh.-Theodor-Römheld-Str. 32
55130 Mainz
Tel.: +49 (0)6131 8309-0

Poland:
Zeromskiego 77
01-882 Warszawa
Tel.: +48 (0)22 489 88 91

Ukraine:
Nikolaya Grinchenko str. 4
office 155
03038 Kiev
Tel.: +38 050 452 9 452

Hungary:
Derkovits u. 119.
4400 Nyíregyháza
Tel.: +36 42 501 310

Russia:
Malaya Mitrofanevskaya str. 1
Lit. A, office 21
198095 St. Petersburg 
Tel.: +79108134137

Russia:
Pozharskogo str., 73
150066 Yaroslavl
Tel.: +7 4852 581 600

Algeria:
1, rue Akli Aissou
16000 Alger Centre
Tel.: +213 795 609 591

Russia:
prospekt Andropova 18
bld.6 office 6-09
115432 Moscow
Tel.: +7 495 981 3960

Italy:
Via S. Martino Solferino 40
35122 Padova
Tel.: +39 333 3286388

Belarus:
pr-t gazety Pravda 11 G
220116 Minsk
Tel.: +375 29 311 44 59
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