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Sisteme de construcție
pentru clădiri dedicate

Clădiri cu un singur etaj
Structură metalică

Cladiri Multi-etajate
Structură metalică

Sistemul de acoperis LMR600
Rezistență avansată la intemperii

Sistemul de acoperis LPR1000
Performanță superioara

Polar · Spacetec · Multitec
Sisteme de acoperis

Sistemul de perete LPA
Arhitectură și eficiență

Perete Polar · Mezanine
Soluții de construcție optimizate

Izolație Astrotherm
Cu performanțe ridicate

Grinzi de pod rulant
Integrare perfectă

Culori

Selecție completă a culorilor RAL

O soluție flexibilă – adaptată nevoilor tale!
Astron este cel mai mare furnizor de sisteme
de clădiri metalice, cu proiectare și producție
a tuturor componentelor principale – structura
primară și secundară, sistemele de acoperiș
si de pereți, accesorii și sisteme de izolație
termică.
O abordare de încredere pentru o construcție
rapidă la cheie, în primul rând pentru clădirile
non-rezidențiale precum fabrici de producție,
depozite, spații comerciale, centre sportive,
birouri, logistică, garaje si hangare pentru
avioane, în toată Europa și nu numai.
Clădirile Astron oferă posibilități de construcție aproape nelimitate, precum și personalizare arhitecturală.
Permit integrarea arhitecturală ușoară a materialelor tradiționale de construcție, precum
zidării, sticlă, lemn sau prefabricate ușoare
din beton.

STANDARDE DE INALTA CALITATE:
• Certificat ISO 9001 pentru proiectare,
producție și livrare
• Verificate periodic de către Institutul
SOCOTEC
• Standard de înalta calitate
Certificat prin marcajul CE
• In conformitate cu standardul
EN1090-2
• In conformitate cu EUROCODE
• Certificat ETA

AVANTAJE:
• Clădiri adaptate cerinţelor
clienţilor
• Cel mai bun raport calitate/preţ
• Buget fix
• Termene fixe şi scurte
• Sursa unica de furnizare: Clădirea
Dvs. completă livrată de Astron
• Libertate de proiectare:
flexibilitate în alegerea formei
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O clădire durabilă
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1. Cadru curent (stâlp)
2. Cadru curent (grindă)
3. Contravântuire
4. Pane de acoperiș
5. Rigle de pereți
6. Panouri de acoperiș
7. Panouri de perete
8. Izolație
ASTROTHERM
9. Jgheaburi
10. Ventilator de coamă
11. Ventilator circular
12. Poartă industrială
13. Ușă personal simplă
14. Fereastră
15. Panou translucid de
acoperiș
16. Copertină
17. Parapet
18. Grinzi de rulare
19. Pod rulant
20. Mezanin
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O CLĂDIRE ASTRON CONŢINE:
• Întreaga structură principală şi secundară de rezistenţă
• Toate elementele de îmbinare structurală
• Diferite sisteme de acoperiş şi pereţi
• Toate şuruburile şi niturile pentru asamblarea
componentelor. Toate elementele de etanşare.
• Izolaţii termice şi/sau acustice
• Panouri interioare de finisaj. Borduri şi placări de finisaj
• Grinzi de rulare, şine de rulare, opritori
• Structuri şi panouri metalice pentru planşee intermediare
4
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Clădirile Astron oferă următoarele avantaje:
- integrarea ușoară a oricăror tipuri de
construcții tradiționale - zidării, pereți vitrați,
lemn etc.
- optimizarea clădirii în concordanță cu:
• nevoile utilizatorului,
• funcțiunile proiectate,
• necesarul de deschidere liberă (începând de la
10 m la 100 m fără stâlpi intermediari)
- adăugarea de copertine:
• în continuarea acoperișului,
• sub nivelul acoperișului, cu pante pozitive sau
negative
- adăugarea de parapete:
• pe o porțiune a conturului clădirii,
• pe conturul complet al clădirii.
- folosirea oțelurilor de înaltă rezistență,
asigurând astfel optimizarea costurilor de
transport și manipulare, respectând totodată
toate exigențele de proiectare
- calitate in proiectare, producție și montaj
Toate acestea asigură o clădire durabilă

Tipuri de cadre
Tabelul conține toate soluțiile standard Astron, bineînțeles diferite alte configurații
sunt posibile. Nu ezitați în a cere o soluție individuală, dedicată nevoilor concrete.
Tipuri de cladiri

AZM1

Deschidere libera, acoperis
simplu si stalpi cu sectiune
variabila

AZM2

Deschidere
cladire
m

Panta
acoperis
%

Inaltime
la streasina
m

15,00 - 30,00
30,00 - 60,00

2 - 33
10 - 33

4,20 - 9,00
4,20 - 12,00

18,00 - 30,00
30,00 - 72,00

2 - 33
2 - 33

4,20 - 7,20
4,20 - 12,00

18,00 - 72,00

2 - 33

4,20 - 12,00

27,00 - 72,00

2 - 33

4,20 - 9,00

Dimensiune
travee
m

Cladiri cu acoperis simplu, stalpi
exteriori cu sectiune variabila si
stalpi interiori de sustinere

AZM3

Cladiri cu acoperis simplu, stalpi
exteriori cu sectiune variabila si
stalpi interiori de sustinere

5,00 - 12,00

AP

Extindere laterala ce poate fi
atasata unei cladiri principale.
Stalpi zvelti, cu sectiune
constanta, permit alinierea
peretilor cu stalpii.

3,00 - 15,00

2 - 33

3,00 - 6,60

6,00 - 12,00

2 - 10

3,00 - 6,60

10,00 - 20,00

2 - 33

3,00 - 6,60

42,00 - 72,00

20

5,40 - 9,00

variabila

33

4,20

AL

Cladiri cu deschidere libera, cu
o singura panta, avand stalpi cu
sectiune constanta

AE

Cladiri cu deschidere libera,
acoperis simplu si stalpi cu
sectiune constanta

AS

Deschideri libere mari si
foarte mari, cu acoperis simplu.
Stalpi cu sectiune variabila

AT

Sali de tenis conforme
reglementarilor in vigoare cu
stalpi cu sectiune constanta,
disponibile cu acoperis simplu
sau poligonal

variabila
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STRUCTURA DIN OŢEL
Structura din oţel este alcătuită din stâlpi şi grinzi construite din profile sudate sau laminate la cald,
iar panele pentru acoperiş şi riglele de pereţi din profile galvanizate, produse prin îndoire la rece.

STRUCTURA PRIMARĂ:  

Structura primară constă din toate elementele structurale care
transferă încărcări asupra fundaţiei.
Cadrele principale ale clădirii constau din elemente de construcţie
sudate pentru structura primară, inclusiv contravantuirile, şuruburi
de îmbinare şi de ancorare.
În general, stâlpii intermediari sunt articulaţi. În anumite împrejurări,
stâlpii trebuie să fie încastraţi.
Protecţia:
• Toate profilele sunt sablate în conformitate cu prevederile
standardului SA 2.5
• Pentru asigurarea protecţiei în timpul transportului şi montajului,
pe toate profilele se aplică un strat de grund cu o grosime a
peliculei de 80 de microni, de culoare albastră sau gri.
• În mod opţional, profilele pot fi acoperite cu un strat de vopsea
împotriva coroziunii, cu o grosime de 100 de microni.

STRUCTURA SECUNDARĂ:

Structura secundară constă din elementele care susţin panourile
pentru acoperiş şi pereţi şi care transferă greutatea pe structura
primară:
• pane pentru acoperiş
• rigle pentru pereţi
• cadre pentru goluri
Panele pentru acoperiş şi riglele pentru pereţi sunt profile Z
galvanizate, produse laminate la rece.
• îmbinările sunt realizate prin intermediul şuruburilor galvanizate
• cadrele deschiderilor constau în principal din profile L, C, U sau Z
galvanizate, produse prin îndoire la rece.

AVANTAJE:
• Profile estetice
• Optimizarea spaţiului
• Uşurinţă în modificarea sau schimbarea destinaţiei
spaţiului
• Montaj rapid şi uşor de realizat
• Panele pentru acoperiş sunt şi canale pentru
cabluri
• Galvanizare sistematică a elementelor structurii
secundare
6

Vezi montajul unei
cladiri Astron

Aspect plăcut
O clădire care respectă cerinţele
beneficiarului

Deschidere liberă mare pentru
utilizare optimă a spaţiului
Flexibilitate în utilizare: pentru
extinderi viitoare, pentru
schimbarea destinaţiei cladirii
sau pentru a încorpora noi
instalaţii
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STRUCTURA DIN OŢEL
Structura din oţel este alcătuită din stâlpi, grinzi şi elemente de susţinere. Grinzile şi stâlpii sunt
construiti din profile laminate la cald sau sudate, iar panele şi riglele din profile galvanizate sunt
produse prin indoire la rece.
STRUCTURA DIN OŢEL:  

Stâlpii sunt fixaţi de fundaţie prin buloane de ancorare înglobate
în beton.
Legătura dintre elementele de construcţie este asigurată de
şuruburile din oţel galvanizat, cu rezistenţă mare la întindere.
Toate elementele de construcţie sudate sau laminate la cald
sunt sablate în conformitate cu prevederile standardului SA
2.5, şi acoperite cu un strat protector de grund cu o grosime a
peliculei de 80 µm, de culoare albastră sau gri. Opţional, aceste
elemente pot fi galvanizate.
Proiectarea bazată pe metoda 3D, permite diferite opţiuni
structurale, prin utilizarea de stâlpi zvelţi, pentru respectarea
cerinţelor clientului şi pentru optimizarea costurilor.

GRINZILE DE PLANŞEU INODEK:     

Elementele sistemului de planşeu sunt aşezate pe grinzile
INODEK, iar legătura dintre acestea din urmă şi stâlpi este
realizată prin flanşe de capăt.

ELEMENTELE DE STABILIZARE:   

Efectul de şaibă al elementelor de planşeu, precum şi
contravântuirile din acoperiş, asigură stabilitatea orizontală a
clădirii.
Stabilitatea pe verticală depinde în mare măsură de modul
de dispunere a faţadelor şi de scopul în care este utilizată
clădirea în cauză şi este asigurată de elemente suplimentare,
combinate în condiţii specifice; acestea pot fi:
• tirant de contravântuire (opţiunea de bază, ieftină şi extrem
de eficientă)
• un cadru de susţinere, care permite o mai mare flexibilitate la
instalarea uşilor şi a ferestrelor
• pereţi de beton sau sâmburi de beton, precum cabine de
ascensor sau case ale scării

AVANTAJE:
•
•
•
•

Mai puţini stâlpi, rezultând astfel spaţii libere largi
Înălţime redusă a clădirii, datorită grinzilor integrate
Proiectare 3D pentru o soluţie optimă
Montaj simplu şi rapid, datorită îmbinărilor cu şuruburi
Observati aceasta cladire
multi-etajata de pe pagina
din dreapta
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Sistem integrat de pardoseală
– fâşii cu goluri (fără grinzi
secundare). Montaj rapid şi cu
costuri reduse al sistemelor de
încălzire şi ventilare.

Structura zveltă – Montaj rapid
şi uşor – Înălţime redusă a
planşeului şi a întregii clădiri
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Sistemul de Acoperiş LMR600
Acoperiș falţuit fixat mecanic folosind clipuri glisante unice.

SPECIFICAŢII TEHNICE:

• Se compune din panouri profilate cu latimea de 600mm, cu cute
inalte de 70mm.
• Panoul este fixat cu un clip care permite dilatari si contractari liniare
si laterale.
• Panoul este prevazut cu caneluri transversale, care imbunatatesc
rezistenta la solicitari cauzate de traficul pietonal.
• Panourile sunt fabricate din otel de inalta rezistenta la intindere cu
acoperire de Aluzinc, cu o grosime nominala de 0.66mm.
• îmbinare prin fălţuire

CULOARE SI INVELIS:

• Aluzinc AZA (înveliş metalic)

ACCESORII:

In scopul menţinerii integrităţii etanseitatii si aspectului estetic, a
fost dezvoltată o gamă largă de accesorii adaptate la sistemele de
acoperiş LMR600:
• Luminatoare
• Trape de fum
• Ventilatoare
• Luminatoare fixe din policarbonat
480
60
60
• Coamă ventilată
82

80
600

AVANTAJE:
• Clipul permite deplasari libere de dilatatie si contractie,
evitandu-se astfel solicitarile interne in sistemul de
acoperis.
• Izolaţie durabilă împotriva umezelii
• Fălţuirea se face pe şantier cu ajutorul unei maşini
speciale, prin formarea unui falţ de 360°
• Panoul este fixat de structura secundara cu ajutorul unui
clip special care este inglobat in faltul dublu in timpul
faltuirii.
• După fălţuire întregul acoperiş devine o membrană
10 metalică. Punţile termice sunt reduse la suprafaţa clipului.

Observati LMR600 cu toate
componentele

ACOPERIŞ MONOSTRAT CU ŞI FĂRĂ ISOBLOC:

• Sistemul cel mai rentabil.
• Izolaţia este realizată din fibră de sticlă cu mare capacitate de
izolare fonică
• Disponibil cu Isobloc pentru a spori grosimea izolaţiei,
obţinându-se o performanţă termică ridicată şi reducerea
punţilor termice

  Izolaţie (mm)
  Valoare U W/(m² K)*


60+

80+

100+

120+

0,67

0,57

0,51

0,50

* Valorile coeficientului de transfer termic U, din tabel sunt garantate
+= cu Isobloc
pentru un produs instalat în cazul în care grosimea nominală a izolației
este menținută la mijlocul distanței de 1500 mm sau mai mult între pane.

ACOPERIŞ MONOSTRAT CU DISTANŢIER:

• Acest sistem asigură o eficienţă termică sporită şi un control
avansat al condensului, reducând puntea termică la minim;
previne în plus compresia izolaţiei în zonele cu elemente ale
structurii secundare
• Creşte grosimea izolaţiei, cu ajutorul distanţierului

  Izolaţie (mm)
  Valoare U W/(m² K)*


140

160

200

0,29

0,27

0,25

* Valorile coeficientului de transfer termic U, din tabel sunt garantate
pentru un produs instalat în cazul în care grosimea nominală a izolației
este menținută la mijlocul distanței de 1500 mm sau mai mult între pane.

ACOPERIŞ CU STRAT DUBLU:

• Asigură cea mai bună izolaţie posibilă, de până la 260 mm
• Include toate avantajele soluţiei cu distanţier
• Are un aspect plăcut iar panoul interior acţionează ca barieră pentru
vapori, cea mai bună reacţie la incendiu
• Panou fonic opţional, pentru o absorbţie sporită a zgomotului
• Solutii excelente pentru cladirile cu umiditate interioara relativ ridicata

  Izolaţie (mm)
  Valoare U W/(m² K)


120

140

160

200

260

0,33

0,29

0,25

0,20

0,17
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LPR1000
Panou cutat cu lungime mare

SPECIFICATII TEHNICE:

• Panouri cutate cu lungime mare: lățimea de acoperire 1000mm
• Grosimea miezului de 0,50 mm, oțel de înaltă rezistență la
tracțiune - S550
• Fixate de structura cu suruburi autoforante din otel inoxidabil

CULORI ȘI ACOPERIRE:

• acoperire exterioară: Aluzinc (AZA) sau Superpolyester
• Panoul LPR1000 poate fi livrat în orice culoare RAL.
• Durata de livrare și costurile depind de cantitatea de oțel
comandat. Pentru perioade scurte de livrare, oferim un stoc
culori, pe care le puteți vedea mai jos:

AZA

01

ACCESORII:
•
•
•
•
•
•
•

Luminatoare de acoperiş
Panouri translucide
Trape de fum
Sisteme de ventilaţie
Benzi din policarbonat
Panouri de acoperiş curbate
Ventilator static de coamă

Suprapunerea pe laterală înglobează 2 caracteristici
cheie :

• profil extins al cutei panoului in zona de suprapunere laterala in
vederea furnizarii unei stabilitati sporite in timpul fixarii
• Mastic de etansare

Observatie:  pentru culoarea exactă, vă rugăm apelaţi la paletarul oficial

AVANTAJE:
• o soluţie practică şi economică
• o creştere a siguranţei şi a rezistenţei la intemperii,
datorită sistemului de fixare
• aspect estetic
• instalare uşoară
• excelentă protecţie fonică şi termică
• performanţă îndelungată   
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Observați o clădire realizată
din panouri LPR1000

CU UN SINGUR STRAT DE TABLĂ CU ŞI FĂRĂ ISOBLOC:

• Acest sistem este cel mai economic
• Termoizolaţie este fabricată din fibră de sticlă foarte fină, care conferă
un bun confort acustic.
• Este disponibil cu Isobloc, ce creşte grosimea izolaţiei pentru a
îmbunătăţi performanţele termice şi pentru a reduce punţile termice.
  Termoizolatie (mm)

60

80

80+

100+

120+

  Valoare U (W/m² K)

0,94

0,81

0,60

0,49

0,42

* Valorile coeficientului de transfer termic U, din tabel sunt garantate
pentru un produs instalat în cazul în care grosimea nominală a izolației
este menținută la mijlocul distanței de 1500 mm sau mai mult între pane.

+= cu Isobloc

CU UN SINGUR STRAT DE TABLĂ ŞI SISTEM
“DISTANŢIER TRAVERSĂ”:

• Acest sistem oferă eficienţă termică ridicată şi un control mai bun al
condensului, prin reducerea punţii termice la minim. De asemenea
previne strivirea izolaţiei în dreptul panei de acoperiş.  
• Creşte grosimea termoizolaţiei prin sistemul de distanţier-traversă.
  Termoizolatie (mm)

120

140

160

200

  Valoare U (W/m² K)*

0,34

0,31

0,29

0,26

* Valorile coeficientului de transfer termic U, din tabel sunt garantate
pentru un produs instalat în cazul în care grosimea nominală a izolației
este menținută la mijlocul distanței de 1500 mm sau mai mult între pane.

SISTEM DE ACOPERIŞ CU DOUĂ STRATURI DE TABLĂ:

• Oferă posibilitatea folosirii unei grosimi de izolatie de până la 260mm
• Include toate avantajele soluţiei distantier-traversă  
• Are un aspect solid şi estetic, datorită panoului interior care acţionează
ca o barieră antivapori, cea mai bună protecţie la foc.  
• Panou acustic opţional pentru absorbţia zgomotului
• Solutii excelente pentru cladirile cu umiditate interioara relativ ridicata
  Termoizolatie (mm)

120

140

160

200

260

  Valoare U (W/m² K)

0,33

0,29

0,25

0,21

0,17
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Sistemul de acoperiş POLAR
Acoperişul POLAR este un sistem de acoperiş complet pe bază de panouri termoizolante.
Acesta include toate golurile bordate, şuruburi şi borduri.

Panourile POLAR constau din două panouri cutate din oţel,
fabricate prin profilare la rece, între care este injectată din
fabrică o spumă poliuretanică fără CFC.
În cadrul sistemului de acoperiş Polar sunt disponibile diferite
panouri si grosimi de izolaţie. Valorile U ale diferitelor produse
sunt publicate de fabricantul panourilor.

SPECIFICATII TEHNICE:

• Sunt disponibile toate grosimile standard ale panourilor.
• Grosimi mai mari la cerere
• Valorile U ale diferitelor produse sunt cele publicate de
producătorii de panouri.

CULORI ȘI ACOPERIRE:

• Sistemele de perete Polar oferă diferite acoperiri pentru a
satisface diferite cerințe climatice.
• Acoperirile și culorile exterioare sunt cele publicate de
producătorii de panouri.
• Acoperiri interioare: Superpoliester în alb gri

333.33

333.33

333.33

1000

ACCESORII:

A fost dezvoltată o gamă completă de accesorii adaptate la
sistemele de acoperiş Polar, Spacetec şi Multitec pentru a se
asigura o protecţie optimă împotriva intemperiilor şi un aspect
estetic plăcut:
• Luminatoare
• Panouri translucide
• Trape de fum

Observatie:  pentru culoarea exactă, vă rugăm apelaţi la paletarul oficial

AVANTAJE:
•
•
•
•
•
•
•
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Izolare termică
Nivel ridicat de termoizolare
Finisaj interior estetic
Instalare rapidă
Întreţinere simplă
O gamă variată de accesorii integrate
Fixare cu şuruburi autoforante din oţel inoxidabil

Observați diferite sisteme de
închidere pereți și acoperiș.

Sisteme de acoperiş built-up Spacetec/Multitec
Ambele sisteme de acoperiş cu pante line sunt compuse din panouri cutate de oţel şi permit
instalarea unui sistem de acoperiş built-up. Sistemul de acoperiş Spacetec nu conţine pane de
acoperiş, panourile fiind fixate direct pe talpa superioară a grinzii. Sistemul de acoperiş Multitec
este fixat pe pane.
PANOUL DE ACOPERIŞ SPACETEC:

Spacetec nu necesită structură secundară. Pe tălpile inferioare
ale grinzilor sunt montate tuburi subţiri pentru a prelua forţele
de la tiranţii de contravântuire in x din acoperiş. Structura
golurilor din acoperis este mascata de grosimea panoului de
acoperiş. Izolaţia termică depinde de tipul acoperişului.   

STRATURILE DE ACOPERIRE ŞI CULORILE:   

Finisajele interioare: superpoliester de culoare gri şi albă

AVANTAJE:
• Acoperişul are un aspect estetic plăcut la interior:
ideal pentru săli de sport, aeroporturi, supermarketuri,
saloane de prezentare etc.
• Aticuri simple şi economice
• Înălţime redusă la coamă
• Montaj rapid şi uşor
• Accesorii complet integrate: luminatoare, trape de fum

PANOUL DE ACOPERIŞ MULTITEC:

Panoul Multitec se fixează pe structura secundară prin şuruburi
autofiletante. Panourile se fixează la suprapuneri prin şuruburi
de ţesere. Structura secundară este formată în mod normal din
pane Z, fixate la 1,5 m de structura primară. Izolaţia termică
depinde de tipul acoperişului.  

STRATURILE DE ACOPERIRE ŞI CULORILE:

Finisajele interioare: superpoliester de culoare gri şi albă

AVANTAJE:
• Aticuri simple şi economice
• Poate fi utilizat pentru acoperişuri cu forme
complexe
• Colectare economică a apei pluviale
• Nivel ridicat de izolare termică (în funcţie de
specificaţiile sistemului de acoperiş)
• Înălţime redusă la coamă
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Sisteme de pereţi LPA900 - LPD1000
Sistemul LPA900 - LPD1000 constă din panouri cutate de oţel, fixate la exterior de structura
secundară cu şuruburi autofiletante cu cap compozit de nailon, de aceeaşi culoare cu panourile.

SISTEM DE PERETE LPA 900:

• Panou cu nervuri lungi: lățimea de acoperire 900 mm
• Grosimea nominală de 0,49 mm
• Calitate ridicată a oțelului conform EN 10346

300

300

28.6

300

900
LPA 900

300

300

28.6

300

CULORI ȘI ACOPERIRE:
900
• Acoperire exterioară:
Superpoliester

• Panoul LPA900 poate fi livrat în orice culoare RAL
38.1
333.3de livrare333.3
• Durata
și costurile333.3
depind de cantitatea de oțel
comandat. Pentru perioade scurte de livrare, oferim un stoc
1000
culori, pe care le
puteți vedea mai jos:

01

333.3

45

50

39

333.3

333.3

1000
200

PANOU DE INTERIOR

44

38.1
18.5

1200
Sunt disponibile două tipuri
de panouri interioare, LPI1200 şi
LPG1000 perforat, pentru un finisaj interior de calitate şi
o excelentă absorbţie fonică.
18.5

200
1200

LPI1200

AVANTAJE:
•
•
•
•
•
•
•
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Construcţie economică, funcţională şi durabilă
Panou estetic cu profil discret cutat
Înlocuire uşoară a panourilor deteriorate
Montare simplă şi rapidă
Vopsea de înaltă performanţă
O mare gamă de accesorii integrate
Toate bordurile şi piesele de îmbinare

ACCESORII:

- uşi simple sau duble,
- panouri translucide,
- guri de ventilaţie,
- diverse deschideri,
- borduri şi finisaje…

PERETE MONOSTRAT CU ŞI FĂRĂ ISOBLOC:

• Acest sistem este cel mai economic
• Izolaţia este realizată din fibră de sticlă cu mare capacitate de
izolare fonică
• Disponibil cu Isobloc pentru a spori grosimea izolaţiei, obţinânduse o performanţă termică ridicată şi o reducere a punţilor termice
  Izolaţie (mm)
  Valoare U W/(m2•K)

40

60

80

80+

100+

0,91

0,79

0,61

0,53

0,44

* Valorile coeficientului de transfer termic U, din tabel sunt garantate
+= cu Isobloc
pentru un produs instalat în cazul în care grosimea nominală a izolației
este menținută la mijlocul distanței de 1500 mm sau mai mult între pane.

PERETE DUBLU STRAT:

Panoul interior (LPI1200 sau LPG1000 perforat) poate fi fixat la interior  
• Cuprinde toate avantajele peretelui monostrat cu Isobloc
• Structura secundara a peretului nu este vizibila, oferind o perspectiva
interioara mai buna si un aspect estetic
• Pentru a asigura ultimele cerinte de eficienta termica poate fi
adaugat un al doi-lea strat de termoizolatie, pana la valoarea U 0.3
W/(m2•K)

PERETE ARCTIC:
•
•
•
•
•
•

Sistemul oferă cele mai bune valori posibile de izolație
Se poate combina ușor cu acoperișul dublu-strat, dar și cu LPA900 standard
Transport optimizat: volum mai mic + un singur furnizor pentru diferitele produse
Montaj inteligent: clădirea poate fi închisă mai repede, fără a necesita macara
Aspect plăcut: nu sunt vizibile riglele de perete din interior
Rezistență excelentă la foc

  Izolaţie (mm)
  Valoare U W/(m2•K)

240

290

0,210

0,176
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Sisteme de pereţi POLAR
Peretele POLAR este un sistem de perete complet pe bază de panouri termoizolante.
Acesta include toate golurile bordate, şuruburi şi borduri.

În cadrul sistemului de pereţi POLAR sunt disponibile diferite
panouri şi grosimi de izolaţie. Panourile POLAR constau din
două panouri cutate din oţel, fabricate prin profilare la rece,
între care este injectată din fabrică o spumă poliuretanică fără
CFC.
Dispunerea îmbinării în lambă şi uluc asigură rezistenţa la
intemperii

SPECIFICATII TEHNICE:

• Sunt disponibile toate grosimile standard ale panourilor.
• Grosimi mai mari la cerere
• Valorile U ale diferitelor produse sunt cele publicate de
producătorii de panouri.

FIXAREA:

Panourile POLAR sunt fixate vertical pe structura secundară
prin şuruburi speciale, terminate cu capete din plastic compozit
în aceeaşi culoare sau, opţional, cu şuruburi ascunse.

CULORI ȘI ACOPERIRE:

• Sistemele de perete Polar oferă diferite acoperiri pentru a
satisface diferite cerințe climatice.
• Acoperirile și culorile exterioare sunt cele publicate de
producătorii de panouri.
• Acoperiri interioare: Superpoliester în alb gri

ACCESORII:

Este disponibilă o gamă completă de accesorii compatibile,
pentru fiecare sistem de pereţi. Acestea asigură protecţie împotriva intemperiilor şi au un aspect plăcut:
• Uşi pietonale simple sau duble
• Porţi secţionale
• Cadre de ferestre
• Cadre de deschideri
• Grile de aerisire
• Borduri si elemente de finisare

AVANTAJE:
•
•
•
•
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Nivel ridicat de izolare termică
Finisaje interioare şi exterioare estetice
Montaj rapid
Gamă variată de accesorii integrate

Mezanine
Mezaninele sunt o componentă importantă a multor clădiri industriale şi comerciale, atât pentru
satisfacerea cerinţelor tehnicii moderne de stocare şi depozitare, cât şi pentru a spori eficienţa
dispunerii utilajelor şi a fluxului de producţie.

Soluţii din fâşii cu goluri:
SISTEMUL INODEK:

Un sistem de grinzi de planşeu susţinut de un cadru metalic
asigură toate avantajele construirii unei podele subţiri şi evită
dezavantajele grinzilor neintegrate in planşeu:
• Elemente precalculate şi prefabricate
• Construire mai rapidă
• Deschideri de până la 7,5 m
• Protecţia împotriva incendiilor este uşor de asigurat, trebuie
protejată numai talpa inferioară
• Grinzile sunt înglobate / spaţiul este optimizat

SISTEMUL MONODEK:  

Grinzile sunt proiectate să se adapteze la blocurile de beton
prefabricat (fâşii cu goluri )
• Deschideri între 5 şi 9m
• Montaj rapid şi uşor
• Construcţie economică

Soluţii din beton monolit:
SISTEM MULTIDEK:

În general betonul este turnat pe un cofraj metalic, fără a fi
lăsate rosturi, permiţând optimizarea proiectării secţiunilor
pentru reducerea greutăţii şi a costului.
• Flexibilitate maximă în poziţionarea şi dimensionarea
deschiderilor, chiar şi după terminarea proiectării şi
construcţiei mezaninului
• Grinzi multidek cu deschideri de până la 9 m
• Distanţa interax dintre grinzile secundare este de obicei de 3 m

AVANTAJE:
•
•
•
•

Sursă unică de furnizare a mezaninului şi clădirii
Proiectarea mezaninului inclusă in proiectul clădirii
Maximizarea spaţiului clădirii
Reducerea timpului de construire: construcţia
simultană a mezaninului şi clădirii
• Calitatea este garantată de utilizarea de materiale
prefabricate, din oţel sau beton
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Izolaţia ASTROTHERM
Izolaţia ASTROTHERM constă dintr-un strat de fibră de sticlă cu barieră de vapori laminată.
Isobloc-urile  reduc semnificativ punţile termice şi Alustrip îmbunătăţeşte aspectul general al
îmbinărilor izolaţiei.
STRAT DE FIBRĂ DE STICLĂ

Constă dintr-o pătură flexibilă de fibră de sticlă, de înaltă calitate, pe bază de răşină termică cu fibre omogene şi lungi, fără
materiale reziduale sau refolosite.
• Densitate: 16 kg/m³
• Conductivitate termică: 0,037 W/(m•K)
• Grosime nominală: 40, 60, 80 şi 100 mm
• Lungimi: role tăiate în fabrică la diverse dimensiuni,
  în funcţie de proiect
• Ambalare: saci de poliester perforaţi şi etichetaţi pentru a fi  
  corect identificaţi la locul montării

BARIERE DE VAPORI

Constă dintr-un caşer aplicat pe stratul de fibră de sticlă.
Bariera de vapori este mai lată decât izolaţia propriu-zisă,
permiţând suprapunerea în vederea îmbinării (80 mm).  

MONTARE

Izolaţia Astrotherm este derulată şi întinsă pe pane sau grinzi
(cu excepţia acoperişurilor cu strat dublu de tablă). Asamblarea
longitudinală a straturilor este realizată prin îmbinarea a două
suprapuneri adiacente, asigurându-se continuitatea barierei de
vapori.

ADEZIV

Bariera de vapori este ataşată de stratul de fibră de sticlă cu un
adeziv care conţine un agent ignifug.

ISOBLOC

Isoblocul reprezintă o bandă izolatoare realizată din plăci
extrudate de polistiren. Isoblocul este fixat pe pane sau rigle şi
reduce semnificativ punţile termice.  

ALUSTRIP

ALUSTRIP reprezintă o bandă de caşer colorată, întinsă peste
pane şi amplasată sub suprapunerile laterale ale straturilor,
pentru a facilita montajul şi a îmbunătăţi estetica interioară.

N.B.: Livrarea Alustrip este opţională.

AVANTAJE:
•
•
•
•

Izolare fonică şi termică
Izolare de înaltă calitate
Produse specifice, fără multe pierderi
Fibră de sticlă de mare densitate pentru o calitate
durabilă
• O mare gamă de bariere de vapori
• O foarte bună comportare la incendiu
• Montaj rapid
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Vezi producerea unei
cladiri Astron

Valori-U ASTROTHERM
  Grosime (mm)
  Valoare U W/(m2•K)

40

60

80

100

0,82

0,57

0,43

0,35

Specificaţii caşer şi cerinţe de rezistenţă la foc ( EU):
Tip

Rezistenţa la foc
conform
EN 13501-1

Definiţie

Specificaţii importante

ASA

A1

• folie de aluminiu vopsită

• ignifugă

• armătură din plasă de sticlă

• culoare gri deschis

• peliculă de aluminiu
AVS

A2-s1, d0

• folie de aluminiu vopsită

• comportare excelentă la incendiu

• armătură din plasă de sticlă

• aspect plăcut

• peliculă de PVC

• culoare gri deschis
• bună impermeabilitate la vapori
• foarte bun raport calitate/preţ

KAS

D-s1,d0

• folie de aluminiu vopsită

• comportare buna la incendiu  

• armătură din plasă de sticlă

• bună impermeabilitate la vapori

• hârtie kraft

• culoarea aluminiului
• economică

Certificat rusesc de rezistenţă la foc
Tip

Inflamabilitate

ASTROTHERM fără caşer

Combustibilitate

Generare de fum

NG

ASTROTHERM cu caşer ASA
ASTROTHERM cu caşer AVS + KAS

V1

Definiţii:
în conformitate cu ANTIP)   

D1

G1

V1: flamabilitate redusă
V3: flamabilitate sporită

D2

NG: necombustibil
G1: combustibilitate redusă G3: combustibilitate
       normală

D1: generare redusă de fum
D2: generare medie de fum
D3: generare crescută de fum
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Grinzile de rulare ale podului

OFERTA STANDARD:
•
•
•
•

Grinzi cu şine de 50 x 30 mm fixate prin sudură discontinuă
Toate elementele de fixare, eclise şi şuruburi
Vopsea standard: sablare SA 2,5 şi grunduire 80 µm
Calcul static şi desene de montaj

Opţiuni:
• Şine de mare capacitate
• Şine laminate pentru înlocuirea uşoară a şinei de rulare
• Sudare continuă a şinei de rulare pe grinda de rulare a macaralei
• Opritori, cu excepţia amortizoarelor de cauciuc
• Strat final de vopsea

GRINZI DE RULARE PROIECTATE PENTRU:

• Capacitate standard a podului rulant: < 15 tone
• Deschidere standard a podului: < 25 m
• Clasificare:
H2, B3 (conform DIN)
Grupa franceză II (conform CTICM)
• Deschiderea grinzii: cu travee între 6 şi 9 m, cu o limită de 8 m
pentru podurile de peste 12,5 tone
• Câte un pod pentru o grindă sau, în cazul mai multor poduri, se
adaugă limitatori pentru păstrarea integrităţii proiectate a grinzii
• Tipul de pod: I (monogrindă) şi II (grinzi gemene )
• Element de ridicare: cârlig
N.B.: În funcţie de caz, pot fi luate în considerare poduri de tipuri şi capacităţi
diferite.

AVANTAJE:
• Integrate perfect în construcţiile Astron
• Optimizarea raportului între dimensiunea traveii şi
deschiderea grinzii de rulare
• O singură sursă de furnizare a grinzilor de rulare şi
a clădirii
• Proiectare integrată a grinzilor de rulare
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Culori Astron
Durata de livrare și costurile depind de cantitatea de oțel
comandat. Pentru perioade scurte de livrare, oferim un stoc
culori, pe care le puteți vedea mai jos:

01

Aluzinc

~ RAL 7044

ACOPERIS

AZA

50

39

01

45

~ RAL 9007

~ RAL 9006

~ RAL 7044

~ RAL 9010

~ RAL 9002

PERETE

44

19

15

22

Din cauza limitărilor de tipărire, culorile afișate pe această diagramă nu sunt exacte.
Dacă este necesară o potrivire precisă, trebuie solicitată o mostră metalică.

~ RAL 7016

40
~ RAL 5010

~ RAL 6029

~ RAL 1021

~ RAL 3000

37

45

01

~ RAL 7000

~ RAL 7044

~ RAL 9010

50

~ RAL 9006

JGHEABURI & FRONTOANE

32
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Czech Republic:
Kojetínská 3228
75002 Přerov
Tel.: +420 581 250 222

France:
Parc d’Activité
218, avenue des Pré Seigneurs
01120 Montluel
Tel.: +33 (0)6 76 89 18 63

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

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

Italy:
Via S. Antonino, n. 110
26010 Vaiano Cremasco (CR)
Tel.: +39 342 8951439

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

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

Poland:
Żeromskiego 77
01-882 Warszawa
Tel.: +48 22 4898891

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

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

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