
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
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Hale Sportowe



Zrób krok w kierunku 
nowoczesnych technologii 
i odkryj Hale Sportowe 
firmy Summit polska

www.SummitpolSka.pl

Summit PolSka

Hale Sportowe

• są tanie i ekonomiczne 

• są łatwe w utrzymaniu i eksploatacji 

• mają krótki czas realizacji 

• są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta 

• mają duża rozpiętość – nawet do 100m 

• mają wieloletnią gwarancję oraz szybki i sprawny serwis 

• powłoka hali przepuszcza dużo naturalnego światła,  
    co zwiększa komfort gry

• promienniki podczerwieni zapewniają ekonomiczne  
    i skuteczne ogrzewanie 

• panuje w nich doskonała akustyka 

• są gwarantem bezproblemowej eksploatacji  
    w okresie zimowym 

• istnieje możliwość montażu nad istniejącym boiskiem, 
    kortem itp.

Dlaczego hale sportowe firmy Summit polska?

Hale SPorToWe 

oferujemy hale, dzięki którym dowolna aktywność 
sportowa odbywać się będzie niezależnie od kaprysów 
pogody i niedogodności wynikających z charakteru pór roku. 
od tej chwili sporty sezonowe mogą stać się sportami 
całorocznymi.
Nasze hale doskonale sprawdziły się jako budynki 
mieszczące lodowiska, aquaparki, boiska piłkarskie, korty 
tenisowe itp.

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. 

arSenal fooTball clUb
rozMIar bUDynKU T-SerIeS lP: 42m x 61m

loKalIzacja: lonDyn, WIelKa bryTanIa
John Beattie, Szef Stadionu Arsenal Football Club:
Wybraliśmy to rozwiązanie, ponieważ spełniało ono 
wszystkie wymagania stawiane przez nas oraz było 
rekomendowane przez inne kluby angielskie.  
Nie zawiedliśmy się! Hala została wykonana w bardzo 
krótkim czasie i spełnia wszystkie nasze oczekiwania.

noTTInGHaM foreST fooTball clUb
rozMIar bUDynKU T-SerIeS lP: 42m x 61m

loKalIzacja: noTTInGHaM, WIelKa bryTanIa
Nick Marshall, Dyrektor Akademii Notthingham Forest:
Ta hala jest centralnym punktem naszej akademii, z którego 
jesteśmy wyjątkowo dumni. Jest to główny obiekt naszego 
centrum treningowego w klubie, służący także jako hala do 
przeprowadzania zajęć szkoleniowych. Niezależnie od pogo-
dy nasi użytkownicy mogą się  cieszyć treningiem.

creScenT DrIVInG ranGe coVerS
rozMIar bUDynKU H-SerIeS: 5m x 10m  
loKalIzacja: UTaH, USa
Ernie Schneiter właściciel:
Ten budynek jest nam bardzo pomocny w wietrzne lub wy-
jątkowo słoneczne dni. Nasi klienci nie muszą się już obawiać 
prażącego słońca.


