
PRŮMYSLOVÉ HALY



JSME VHODNÍ PARTNEŘI PRO VÝSTAVBU
PRŮMYSLOVÝCH HAL
Společnost Borga je dostatečně zkušená v oblasti
průmyslových hal díky spolupráci na řadě projektů
v tomto segmentu, kde společně s investory a projektanty
hledala různorodá funkční a ekonomicky výhodná řešení.
V neposlední řadě rovněž díky znalostem získaným ve
vlastní výrobě, skladování a logistice.
Borga je tak nositelem řady informací, které nyní může sdílet

i s Vámi a jichž můžeme využít při společném hledání optimálního

a efektivního řešení Vašich potřeb. A to bez zbytečného plýtvání

Vašich prostředků i Vašeho času.

OCELOVÉ RÁMY BORGA
Náš nosný ocelový rám jsme dlouhodobě

vyvíjeli a testovali a ve spojení s vlastní

robotickou výrobou jsme tak získali jedno

z nejpokrokovějších řešení rámů. Ocelové

rámy společnosti Borga jsou k dispozici

v různých variantách a lze je získat ve většině

barev škály RAL.

Zde uvádíme několik vhodných typů rámů pro

segment průmyslových hal.

Dodáváme široké spektrum hal pro výrobu, dílny, skladování

a logistiku včetně celé škály dalších kombinací, jako například

spojení výroby, administrativy a expedice v jednom objektu. Naše

dlouholeté zkušenosti spojené s naším každodenním provozem

nám umožňují stavět racionální a jedinečné průmyslové stavby

s přípravou místa například pro mostové jeřáby, mezipatra,

kancelářské prostory či speciální sklady. Průmyslové haly od

společnosti Borga navíc zjednoduší každodenní provoz Vašeho

podniku, zlepší jeho efektivitu a pomohou Vám posílit Vaši značku.

SCHÉMATA VYBRANÝCH TYPŮ RÁMŮ

ČÁSTEČNĚ IZOLOVANÁ SKLADOVACÍ HALA S ADMINISTRATIVOU A PŘESAHEM STŘECHY 2 m,
ČR, (22 + 2) × 42 × 4 m

RÁM VHODNÝ PRO PRŮMYSLOVÉ A SKLADOVÉ HALY

IZOLOVANÁ VÝROBNÍ HALA S ADMINISTRATIVOU A 2 × JEŘÁB
S NOSNOSTÍ 8 TUN, SK, 20 × 42 × 8 m

IZOLOVANÁ VÝROBNÍ HALA S ADMINISTRATIVOU A 2 × JEŘÁB S NOSNOSTÍ 8 TUN,
SK, 20 × 42 × 8 m



RÁM A PRIMÁRNÍ KONSTRUKCE
Borga systém proměnlivých nosníků je unikátem a jeho výhody z pohledu
váhy, ceny a funkčnosti jsou nesporné. Borga rám i primární konstrukci
navrhuje a vyrábí. Díky tomu dokážeme konstrukci přizpůsobit Vašim
požadavkům a optimalizovat ji s cílemminimalizovat náklady.

OPLÁŠTĚNÍ
Haly lze rozdělit na haly izolované, neizolované a otevřené, přičemž řada
hal je kombinací předchozích variant. Borga je výrobcem trapézových
plechů a nejen díky tomu preferujeme realizaci izolovaných hal ve variantě
skládaného pláště. Další možností jsou například různé panely, dřevo a jiné
prvky, jejichž použití v určitých případech může být pro zákazníka finančně
nebo esteticky výhodnější. Nebo prostě proto, že zákazník na jejich použití
trvá.

VÝPLNĚ A DOPLŇKY
Borganabízí širokouškálu volitelnýchprvkůa řešení vyplývajících zpožárních
a hygienických norem nebo optimalizace mikroklimatu v hale z pohledu
tepelných vlastností, světla, kvality ovzduší uvnitř, optimálního přístupu do
haly či manipulace uvnitř. Vyberte si z široké škály doplňků, jako například
vrat, dveří, oken, větracích prostupů, bezpečnostních prvků na střeše,
rozdílných řešení odvodu vody a sněhu a dalších.

MONTÁŽ
Náš prefabrikovaný systém montovaných hal umožňuje jednoduchou
a rychlou montáž. Pokud využijete naše zkušené týmy montážníků, získáte
tak zárukukvality adlouhodobé funkčnosti celého systému.Po závěrečném
předání haly dostanete soubor dokumentů.

HŘEBENOVÝ SVĚTLÍK

PŘESAH

SEKČNÍ VRATA

PÁSOVÁ OKNA

ŘEŠENÍ ŠITÁ NA MÍRU V KAŽDÉM
KROKU REALIZACE

ZÁKLADY
Na základy má vliv řada faktorů, jako hmotnost haly a jejího vybavení,
zatížení od větru a sněhu nebo geologické poměry na místě stavby.
Borga Vám pomůže navrhnout a případně zajistit provedení založení
stavby základovými patkami, základovými betonovými pásy nebo piloty.
Další možností je získat od nás projekt, kdy na základě reakcí
do patek můžete sami založení vyřešit a optimalizovat.

PRŮMYSLOVÁ HALA SE SKLADEM LT, 34 × 45 × 5 m

PRŮMYSLOVÁ HALA, SE, 73 × 16 × 5,3 m

PRŮMYSLOVÁ HALA, SE, 48 × 25 × 8,5 m

IZOLOVANÁ VÝROBNÍ HALA, AT, 26 × 12,5 × 6,6 m

IZOLOVANÁ VÝROBNÍ HALA, AT, 26 × 12,5 × 6,6 m
S 5t JEŘÁBEM A PŘESAHEM STŘECHY 5 m



OCELOVÉ HALY BORGA
Haly od švédské společnosti Borga vždy představují kvalitní řešení bez ohledu na vzhled nebo účel. Víme, jak projektovat,

vyrábět a stavět funkční ocelové haly. Inteligentní systém hal společnosti Borga společně s našimi jedinečnými rámy

ulehčuje proces výstavby ocelové haly podle Vašich požadavků a přání.

Borga je tradiční evropskou firmou s kořeny ve Švédsku, kde byl celý systém montovaných hal vyvinut a kde byly

vyrobeny první haly již v roce 1973.

BORGA s.r.o. Popůvky u Brna 203, 664 41 Troubsko, Česko.
Tel. +420 547 222 999 E-mail info@borga.cz

www.borga.cz© Borga Group, 2021,CZ

Další segmenty, které najdete v nabídce Borga:

JEZDECKÉ HALY

ZEMĚDĚLSKÉ HALY

REKONSTRUKCE

SPORTOVNÍ HALY

KANCELÁŘSKÉ A PRODEJNÍ HALY SKLADOVÉ A LOGISTICKÉ HALY


