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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.

AQAP

ISO 9001
ISO 14001
Konstrukcja Stalowa

Membrana

Jakość

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 konwencjonalnymi 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 wytrzymałością na rozcięcia, rozerwania,
jak też naciski punktowe oraz
przetarcia, jakie mogłyby powstać
w wyniku codziennej eksploatacji.
Ponadto membrana DuraWeave II
pokryta jest warstwą zabezpieczająca przed negatywnym wpływem
promieni UV.

Naszym celem jest zapewnienie
maksymalnej trwałości,
przewyższającej konstrukcje
wykonane w konwencjonalnych
technologiach.
Lekkość konstrukcji i łatwość
posadowienia gwarantuje
najniższe ceny.
Dzięki długoletniemu doświadczeniu oferujemy produkt o bezkompromisowej jakości. Wszystko to
w połączeniu z odpowiednimi
certyfikatami oraz sprawną
logistyką pozwala na szybką
realizację każdego zamówienia.
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Współpraca z najlepszymi

Uniwersalność konstrukcji

Budynki Summit Polska są produkowane przez kanadyjską
firmę Norseman Structures Inc. Nasi dostawcy zapewniają
najlepszą jakość produktów na obecnym światowym rynku.

Budynki Summit Polska są budowane na całym świecie
i w każdych warunkach. Mogą mieć charakter stałego
budynku lub mogą być rozmontowane i zamontowane
w innym miejscu w każdym momencie. Można także je
powiększyć lub zmniejszyć w zależności od potrzeb.

Projektowanie
Usługi projektowania firmy Summit Polska dalece wybiegają
poza szablonowy zbiór rysunków. Konsultując się z naszymi
klientami mamy pewność, że projekt będzie dopasowany
idealnie do ich potrzeb. Zespół wyspecjalizowanych
inżynierów jest otwarty na innowacyjne rozwiązania i czyni
największe starania, aby wprowadzić je w życie.

Summit Polska

hangary lotnicze
Firma SUMMIT POLSKA - Systemy Halowe Sp. z o.o.
z siedzibą w Sopocie jest autoryzowanym dystrybutorem 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.

Zrób krok w kierunku
nowoczesnych technologii
i odkryj Hangary Lotnicze
firmy Summit Polska

HANGARY LOTNICZE
Proponujemy hangary i zadaszenia dla statków powietrznych dowolnego typu i przeznaczenia, hangary
obsługi naziemnej, magazyny cargo i nie tylko.
Oprócz wielu pożądanych cech, nasze hangary charakteryzują się m. in. brakiem wewnętrznych podpór, kolumn
i słupów, wydając się być idealnym rozwiązaniem,
zwłaszcza w przypadku samolotów o dużej rozpiętości
skrzydeł.

Dlaczego hangary lotnicze firmy Summit Polska?
• są tanie i ekonomiczne

• powłoka hali przepuszcza dużo naturalnego światła

• są łatwe w utrzymaniu i eksploatacji
• mają krótki czas realizacji

• promienniki podczerwieni zapewniają ekonomiczne
i skuteczne ogrzewanie

• są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta

• panuje w nich doskonała akustyka

• mają duża rozpiętość – nawet do 100m

• są gwarantem bezproblemowej eksploatacji
w okresie zimowym

• mają wieloletnią gwarancję oraz szybki i sprawny serwis

Zaangażowanie
Firma Summit Polska nadzoruje każdy etap projektowania i
budowy hali, począwszy od wstępnego projektu po dostarczenie i montaż hali, a także udziela fachowej pomocy przez
cały okres gwarancyjny i po jego zakończeniu.

