VÝROBA OBLOUKOVÝCH HAL
TECHNOLOGIÍ K-SPAN
Cenová dostupnost - nejnižší cena na trhu
Bezkonkurenčně rychlá výstavba
Dlouhá životnost
EME
GARANTUJ ENU
Bezúdržbové užívání
Minimální provozní náklady
NEJNIŽŠÍ C
Multifunkční využití haly
Haly postavené technologií K-SPAN jsou pospojovány z ocelových obloukových
profilů, širokých 680 mm, vyrobených pomocí speciálního válcovacího a ohýbacího stroje.
Mimořádně příznivé ceny docilujeme díky velké rychlosti a flexibilitě výroby
a montáže. Za naše haly zaplatíte cca 50 % z cen výstavby zděných či panelových
hal, 60 % z cen montovaných ocelových hal, nebo 2/3 z cen použitých a repasovaných ocelových hal.
Nejnižší cenu na trhu garantujeme, protože jsme jedinými výrobci strojů
sloužících k výrobě a montáži obloukových hal K-SPAN v ČR.
Další podstatnou výhodou systému K-SPAN je bezkonkurenční rychlost stavby.
Na vybetonované základové pasy případně rovinu z písku s kamennou drtí jsou
postupně zdvihány a k sobě skládány dvojice panelů, které jsou následně pospojovány (viz video). Výstavba haly o zastavěné ploše 500 m2 trvá 2–3 dny, montáž
haly o rozloze 1 000 m2 nepřesáhne 5 dní.
Předností je i prakticky neomezená délka haly, s možností kdykoliv halu dále
prodloužit. Jediné omezení spočívá v šířce haly (10–36 m) a výšce (viz www),
pro haly 10–14 m se díky nízké výšce používá podezdívka.
Stavby systému K-SPAN jsou vhodné pro výrobní haly, skladovací a administrativní prostory, sportoviště, rekreační zařízení, prodejny, autosalony, tělocvičny,
zemědělské budovy, přístřešky a chlévy, zahradnictví, letecké hangáry, vojenské
účely a pro mnoho dalších komerčních, sportovních nebo zájmových aktivit.
Během užívání haly systému K-SPAN oceníte dlouhou životnost stavby (minimálně čtyři generace) a naprosté bezúdržbové užívání (halu není třeba natírat ani
jinak udržovat). V případě zateplení haly (až 20 cm izolace), docílíme i minimalizaci provozních nákladů. Pokud se v budoucnu rozhodnete změnit účel využití,
můžete díky multifunkčnosti naší stavby jakkoliv změnit vnitřní členění objektu,
halu prodloužit případně přistavět další křidla spojená s původním tubusem.

Na našich webových stránkách můžete poptat halu elektronicky:

www.haly-obloukove.cz

V případě zájmu kontaktujte našeho obchodního zástupce:
Zbyšek Vacek, tel: +420 732 765 598, e-mail: zbysek.vacek@attl.cz

KALKULACE CENY NAŠÍ HALY
VÝROBA OBLOUKU HALY VČETNĚ MATERIÁLU
Zadání: oblouková hala 15 m × 6 m × 20 m
č
346 000,- K
(šířka × výška × délka)
+
bez DPH*

Doprava stroje a materiálu na stavbu, kalkulováno dle najetých km.
Čelní stěny haly 600,- Kč bez DPH za m2 pohledové plochy - záleží na volbě
materiálu, barvy a aktuální ceny surovin cca v řádu procent z ceny haly.
Montáž haly na betonové pasy - činí dle pronájmů techniky v místě stavby
(jeřáby, plošina atd.) cca 25–30 % z ceny výroby.
Další práce spojené s kompletací haly - po dokončení korpusu haly dochází
k realizaci vnitřního členění, zateplení, vytápění, zdravotechniky, elektrotechniky
a dalších dokončovacích prací, které se kalkulují na základě individuálních
požadavků investora.

Podívejte se na video ze stavby

ATTL a spol. s.r.o., Ke Slatinám 117, 109 00 Prague 10, Czech Republic

phone +420 272 705 511, fax +420 271 960 414, e-mail: attl@attl.cz, http://www.attl.cz

