HALE SYSTEMOWE
FIRMY BLACHY PRUSZYÑSKI
Rynek inwestycji budowlanych w Polsce w ostat-

nich latach zosta³ zdominowany przez budownictwo
przemys³owe wielkokubatorowe. Masowo roœnie
zapotrzebowanie na nowe powierzchnie biurowo-magazynowe oraz hale przemys³owo-handlowe.
W odpowiedzi na ten trend firma Blachy Pruszyñski opracowa³a w³asny system hal przemys³owych
opartych w ca³oœci na produktach wytwarzanych
w Centrum Produkcyjnym.
System ten wykorzystuje nowoczesne metody
projektowania zapewniaj¹cy maksymaln¹ ekonomiê
i wytrzyma³oœæ. Jako elementy konstrukcyjne stosujemy kszta³towniki zimnogiête typu Z i C charakteryzuj¹ce siê du¿¹ wytrzyma³oœci¹.

Dziêki zastosowaniu tych profili otrzymujemy

lekk¹ i wytrzyma³¹ konstrukcjê wyj¹tkowo ³atw¹
w monta¿u, poniewa¿ nie ma potrzeby spawania
i nawiercania otworów. Dodatkowym atutem systemu jest doskona³e zabezpieczenie antykorozyjne
w postaci cynkowania ogniowego, co zastêpuje koniecznoœæ pracoch³onnego malowania konstrukcji.
Uzupe³nieniem oferty jest bogaty asortyment profili
elewacyjnych i dachowych produkowanych równie¿
przez firmê Blachy Pruszyñski.
Podsumowuj¹c klient decyduj¹cy siê na System
Hal Blachy Pruszyñski ma pewnoœæ wysokiej jakoœci, kompleksowoœci oferty i dopasowania jej do
jego indywidualnych potrzeb.

Za³o¿enia i rozwi¹zania konstrukcyjne.

Konstrukcjê noœn¹ hali stanowi rama stalowa jednonawowa z profili cienkoœciennych giêtych na zimno
z blachy ocynkowanej. Elementy konstrukcyjne w postaci profili z³o¿onych (dwuga³êziowych) zaprojektowane s¹ ze stali S350 i ³¹czone s¹ za pomoc¹ œrub zwyk³ych poprzez blachy ³¹cznikowe (w formie przewi¹zek) na placu budowy lub wczeœniej czêœciowo sprefabrykowane.
Profile konstrukcyjne w postaci kszta³towników
o przekroju ceowym i zetowym posiadaj¹ specjalne
otwory monta¿owe typu oliwka pozwalaj¹ce skompensowaæ powstaj¹ce w profilu naprê¿enia.
S³upy ram hali mocowane s¹ za pomoc¹
kotew osadzonych na
etapie wykonywania
robót fundamentowych do stóp
fundamentowych,
których wymiary
nale¿y ustalaæ
indywidualnie,
zgodnie z obliczeniami wynikaj¹cymi
z warunków gruntowych w miejscu
realizacji hali (projekt
adaptacyjny).

UWAGA!
Poniewa¿ Hale Systemowe maj¹ lekk¹ konstrukcjê noœn¹, pod
urz¹dzenia do transportu wewnêtrznego (np. wyci¹gi, suwnice,
wci¹garki itp.) nale¿y zaprojektowaæ osobne elementy noœne
niezale¿ne od g³ównej konstrukcji hali (niepowi¹zane z hal¹).
Projekt zak³ada nastêpuj¹ce dopuszczalne obci¹¿enia zewnêtrzne:
a) sta³e – ca³kowite obliczeniowe po³aci dachowej = 0,70 kN/m2
(poszycie zewnêtrzne, wewnêtrzne, izolacja termiczna itd.)
b) œniegiem – II strefa – wg PN-80/B-02010
c) wiatrem – II strefa – wg PN-77/B-02011

Usztywnienie konstrukcji hali stanowi¹:
– stê¿enie œcienne i dachowe
– p³atwie dachowe oraz rygle œcienne
– obudowa hali w postaci blach trapezowych
i kasetowych

Hala 12 metrów

podstawowy rozstaw ram

– 4,50 m
wysokoœæ u¿ytkowa
(od wnêtrza hali)

– 4,70 m
rama w postaci s³upów
i rygli ukoœnych
o nachyleniu

– a=14 stopni

Hala 15 metrów

podstawowy rozstaw ram

– 3,60 m
wysokoœæ u¿ytkowa
(od wnêtrza hali)

– 4,70 m
rama w postaci s³upów
i dŸwigarów kratowych
o nachyleniu

– a=14 stopni

Hala 18 metrów

podstawowy rozstaw ram

– 3,60 m
wysokoœæ u¿ytkowa
(od wnêtrza hali)

– 4,50 m
rama w postaci s³upów
i dŸwigarów kratowych
o nachyleniu

– a=6 stopni

Hala 21 metrów

podstawowy rozstaw ram

– 3,60 m
wysokoœæ u¿ytkowa
(od wnêtrza hali)

– 4,50 m
rama w postaci s³upów
i dŸwigarów kratowych
o nachyleniu

– a=6 stopni

System zabudowy hal proponowany przez firmê

Blachy Pruszyñski jest wysoce uniwersalny, umo¿liwia
dokonywanie indywidualnych adaptacji pod konkretne
zapotrzebowanie klienta. Zapewniamy pomoc na ka¿dym
etapie projektowania oraz dostarczenie gotowego systemu
obejmuj¹cego zarówno konstrukcjê jak i zabudowê œcian
(kasety lub blachy trapezowe, izolacjê termiczn¹, ³¹czniki)
oraz dachu (blachy trapezowe, paroizolacja, izolacja termiczna) w ró¿nych wariantach zastosowanych elementów,
gruboœciach blach i kolorach pow³ok.

W celu uzyskania szczegó³owych informacji
prosimy kontaktowaæ siê
z Dzia³em Inwestycji
firmy Blachy Pruszyñski
tel. (0-22) 738 61 53, 738 61 55, 738 61 52
e-mail: inwestycje@pruszynski.com.pl
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