Hale stalowe Astron
Hale produkcyjne

Astron jest preferowanym
partnerem przy realizacji
budynków użytkowych w
Europie, Rosji i Wspólnocie
Niepodległych Państw.

Astron jest europejskim liderem
w zakresie hal stalowych
o różnym przeznaczeniu:
przemysłowym, handlowym,
magazynowym, logistycznym,
rekreacyjno-sportowym.
Hale Astron są marką
prefabrykowanych rozwiązań
budowlanych ze stali
produkowanych i sprzedawanych
przez Astron Group. Kompletny
budynek stalowy składa się
z zewnętrznej obudowy, z
konstrukcji głównej, ścian, dachu
i elementów wyposażenia.

Główne zalety





















maksymalne wykorzystanie
przestrzeni bez lub
z nielicznymi słupami
wewnętrznymi
niskie koszty utrzymania
dowolność kształtowania
geometrii budynku pozwala
na dopasowanie się do
indywidualnych wymagań
inwestora
kompletna usługa “designand-build” oraz projekt „pod
klucz” przy współpracy z
lokalnymi partnerami
rozwiązanie przyjazne dla
środowiska, możliwość
recyklingu materiału
krótki czas realizacji,
w porównaniu z
tradycyjnymi projektami

Wysoka jakość w standardize:
 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

Kluczowe liczby
50 lat doświadczenia
50.000 budynków
referencyjnych
 wykonanych 50.000.000 m²
 prawie 300 Autoryzowanych
Przedstawicieli
 sieć obejmująca prawie
40 krajów
 1000 budynków rocznie



Lokalni partnerzy
Hale stalowe Astron są
wprowadzane na rynek
poprzez sieć Autoryzowanych
Przedstawicieli Astron, tworzoną
przez niezależne lokalne firmy
budowlane.
Przedsiębiorstwa te oferują
klientom końcowym usługi
„pod klucz” oraz zapewniają
kontakt z architektami i innymi
profesjonalnymi doradcami.
Usługi te obejmują:











koncepcje projektu i
planowanie
pozwolenie na budowę
prace budowlane i
fundamenty
dostawę i montaż budynku
instalacje technologiczne
i elektryczne
dopasowanie i wykończenie
usługi posprzedażowe
opcjonalnie zakup gruntów
i regulacje finansowe
normy jakościowe i certyfikaty
projekt do pozwolenia na
budowę

50.000 budynków
referencyjnych
W całej Europie w ciągu
ostatnich 50 lat zostało
sprzedanych, jako kompleksowe
rozwiązania ponad 50.000
budynków z przeznaczeniem na:











hale magazynowe
centra logistyczne
hale produkcyjne i
przemysłowe
budynki biurowe
obiekty rekreacyjnosportowe
parkingi samochodowe
salony samochodowe
budynki handlowe

System hal stalowych Astron
oferuje szeroki wachlarz
systemów dachowych i
ściennych. Zadaszenia i
attyki wzbogacają akcenty
architektoniczne.
Hale stalowe Astron umożliwiają
łatwą integrację tradycyjnych
materiałów budowlanych,
tzn. cegieł, szkła, drewna lub
lekkiego betonu.
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