
Wykorzystujemy komponenty  
o przekrojach rurowych,  
wykonane z wysokogatunkowej 
stali ViperSteel.  
Technologia walcowania na zimno 
zapewnia wysokie parametry  
wytrzymałościowe, natomiast 
wielowarstwowe zabezpieczenie 
antykorozyjne Gatorshield  
zapewnia wyjątkową trwałość  
w porównaniu z konwencjonalny-
mi rozwiązaniami.

Membranowe pokrycia budynków 
DuraWeave II wykonane  
są z ogniotrwałej tkaniny  
polietylenowej o wysokiej gęstości 
i siatki o podwójnym splocie.  
Rozwiązanie to cechuje  
się bezkonkurencyjną wytrzymało-
ścią na rozcięcia, rozerwania, 
jak też naciski punktowe oraz 
przetarcia, jakie mogłyby powstać 
w wyniku codziennej eksploatacji.  
Ponadto membrana DuraWeave II 
pokryta jest warstwą zabezpiecza-
jąca przed negatywnym wpływem 
promieni UV.

KonSTrUKcja STaloWa MeMbrana Jakość
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ProfIle Hal SUMMIT PolSKa

oferujemy szeroki zakres standardowych profili budynków  
o rozpiętości od 3m do 100m.
konstrukcję nośną hali stanowią  przegubowo podparte ramy  
kratownicowe, wykonane ze stalowych przekrojów rurowych  
w systemie ViperSteel. 
Rozstaw ram w naszych typowych konstrukcjach uwzględnia 
obciążenia charakterystyczne dla określonych stref wiatrowych 
i śniegowych.

naszym celem jest zapewnienie 
maksymalnej trwałości,  
przewyższającej konstrukcje 
wykonane w konwencjonalnych 
technologiach. 
Lekkość konstrukcji i łatwość  
posadowienia gwarantuje  
najniższe ceny. 
Dzięki długoletniemu doświadcze-
niu oferujemy produkt o bezkom-
promisowej jakości. Wszystko to 
w połączeniu z odpowiednimi 
certyfikatami oraz sprawną  
logistyką pozwala na szybką  
realizację każdego zamówienia.

www.SummitpolSka.pl

Summit PolSka

Hale magazynowe



zrób krok w kierunku 
nowoczesnych technologii 
i odkryj Hale magazynowe 
firmy Summit polska

www.SummitpolSka.pl

Summit PolSka

Hale magazynowe

• PRZESTRZEŃ - Dzięki elastyczności projektowania 
    i wytrzymałości materiałów budynki Summit Polska mogą 
    przykryć niemal każdą powierzchnię. 

• WyTRZymałość i Długi okRES użyTkoWania 
    nowoczesna technologia wytwarzania stali i powłoki 
    używanych w naszych halach sprawia, że budynki  
    są bardzo odporne na warunki klimatyczne. 

• JaSnE WnęTRZE i niSkiE koSZTy uTRZymania 
    naturalnie jasne wnętrze budynków Summit Polska 
    tworzy nie tylko bezpieczne i przyjemne środowisko  
    pracy, ale również pozwala obniżyć koszty zużycia  
    energii.  

• SZybki monTaż - W zależności od zakresu projektu, 
    czas montażu budynku Summit Polska jest  
    zdecydowanie krótszy, niż czas potrzebny na  
    budowę tradycyjnego budynku.

Dlaczego hale magazynowe firmy Summit polska?

Hale MaGaZYnoWe 

budynki firmy Summit Polska są wykonane z materiałów 
wysokiej jakości. ich wnętrze jest wyjątkowo jasne, 
dzięki czemu idealnie nadają się do magazynowania 
wszelkiego rodzaju towarów.

Zarówno towary i maszyny, jak też pracownicy nie są 
narażeni na działanie niekorzystnych warunków pogo-
dowych przez cały rok.

firma SUMMIT PolSKa - Systemy Halowe Sp. z o.o. 
z siedzibą w Sopocie jest autoryzowanym dystrybuto-
rem hal wiodących firm kanadyjskich i amerykańskich.

nasze konstrukcje są funkcjonalną, bardzo trwałą 
i ekonomiczną formą obiektów o wszechstronnym 
zastosowaniu, począwszy od hal sportowo - 
widowiskowych po obiekty przemysłowo - produkcyjne, 
magazyny, obiekty rolniczo - hodowlane, wojskowe, 
portowe i lotnicze. 

roZMIar bUDYnKU T-SerIeS: 46m x 35m

loKalIZacja: IllInoIS, USa
Opinia właściciela budynków: 
Wolna przestrzeń wewnątrz hali jest idealna dla pracu-
jących w środku maszyn. Jest to pierwszy budynek tego 
typu jaki zakupiłem na moje potrzeby, ale na pewno nie 
ostatni  
– George Lambs

roZMIar bUDYnKU T-SerIeS: 53m x 104m

loKalIZacja: noWY brUnSZWIK, KanaDa
Opinia właściciela budynków: 
budynek ten doskonale sprawdza się jako magazyn soli, 
ponieważ utrzymuje towar z dala od wilgoci. Ponadto 
powłoka nie jest podatna na kwasotwórcze i ekstremalnie 
niekorzystne środowisko, jakie tworzy magazynowana sól. 
ogromną zaletą jest także szybkość stawiania budynku – 
Rob Buchanan

roZMIar bUDYnKU H-SerIeS: 13m x 35m 
loKalIZacja: IllInoIS, USa
Opinia właściciela budynków: 
odkąd zdecydowaliśmy się na budynek w tej technologii  
w ciągu dnia nie potrzebujemy żadnego sztucznego  
oświetlenia. biała powłoka przepuszcza wystarczającą ilość 
naturalnego światła do wewnątrz, nawet podczas  
pochmurnych dni   –  Ron Johnson

roZMIar bUDYnKóW H-SerIeS: 22m x 34m

loKalIZacja: KolUMbIa brYTYjSKa, KanaDa

bUDYneK W TecHnoloGII 
fIrMY SUMMIT PolSKa 
W ciągu Dnia PRZy 
wyłączOnym śWiETLE

TraDYcYjnY bUDYneK 
W ciągu Dnia PRZy 
włączOnym śWiETLE


