VELKOSTANY A HALY
pro zemědělskou technniku a materiál

rychlá a snadná
montáž
široká škála
rozměrů
variabilita použití
možnosti potisku
modularita
bezpečnost

Variabilní
stavebnicový systém
velkostanu umožňuje
snadno upravit celkovou
plochu do požadované
velikosti pomocí
jednotlivých modulů.
Vjezdy a vstupy do hal lze
variabilně přizpůsobit dle
potřeby.

Plachtové opláštění

je vyráběno z lakovaných
PVC nánosovaných
polyesterových tkanin,
které se vyznačují vysokou
pevností a jsou zcela
odolné proti povětrnostním
a dešťovým vlivům, zaručují
dobrou propustnost světla
a stálobarevnost.

Umístění haly

Haly lze umístit na různé
druhy podloží - půdu, beton
i kamenité plochy. Určující
je, aby místo pro stavbu
haly bylo v rovině.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ROZMĚRŮ

VCHODY A OKNA

Základní níže uvedené varianty lze dále rozšiřovat v tzv. krocích po 5 metrech a tím dosáhnout případného
zvětšení haly.
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Nabízíme různá řešení vstupních
a větracích otvorů:
• rozevírací plachta
• plachtové dveře (vrata) jedno/
dvoukřídlé
• posuvné dveře (vrata)
• pevné plechové dveře (vrata)
• další možnosti na vyžádání

1200 m3

400 m2

1600 m3

BARVY A POTISK
Kromě standardního provedení
v bílé barvě lze (s přihlédnutím
k použitému typu / gramáži
textilie) vybírat ze vzorníku barev
opláštění.

uvedené barvy slouží jako orientační,
konkrétní barevnost je určená
příslušným vzorníkem barev pro každý
typ opláštění

Jednotlivé díly opláštění lze
potisknuout či polepit grafikou
a vtisknout tak hale originální
vzhled a funkci reklamního
nosiče.

www.suninvent.cz

SLUŽBY

SROVNÁNÍ

haly se štítem vs. klenuté haly

Naši specialisté Vám zajistí
odborné poradenství a zaměření
na místě.
Pro stavbu montované haly není
zapotřebí mít vyřízené stavební
povolení, stačí pouze ohlášení
stavby, které Vám pomůžeme
vyřídit.
Hala je standardně smontována
během několika hodin (dle
velikosti, podkladu apod.)

MOŽNOST ZVÝŠENÉ STŘECHY

Více prostoru
pro materiál

Více prostoru pro
stroje

Možnost podélného
propojení

Možnost pravoúhlého
propojení

48

34

DÁLE NABÍZÍME
Jako dočasné zastřešení menšího množství
materiálu či drobné mechanizace nabízíme
širokou škálu nůžkových stanů v různých
provedeních.

Více informací naleznete na na našem webu, nebo u obchodníků.
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