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I nnovators in steel buildings

Flatro

Dimensiuni
Flatro. O hală durabilă, profilată la rece, cu acoperiş plat.
O alegere de cinci stele:
• Deschideri de la 15 la 25 m,
înălţimea pereţilor laterali de 4, 5, 6, 7 şi 8 m
• Structura 100% din oţel galvanizat de mare rezistenţă
• Panta acoperişului 1,72˚ (acoperiş plat)
• Structură din grinzi cu zăbrele
• Proiectată în acord cu exigenţele clientului

Frisomat
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Toate dimensiunile pot varia în functie de reglementările în vigoare.

Flatro
eleganţă

|| STABILITATE

Un design estetic, combinat cu o robusteţe inedită.

Durabilitate

Aplicatii

Sunteţi în căutarea unor deschideri mari într-un climat exigent? Aveţi

Având deschideri mari, combinate cu înălţimile pereţilor laterali,

nevoie de o integrare imperceptibilă într-o zonă urbană? Flatro vă

halele Flatro vă conferă confort şi siguranţă, totul în concordanţă cu

oferă soluţia perfectă.  Profile dublu ∑ combinate cu o tipică structură

reglementările în vigoare, pentru orice aplicaţie aţi avea nevoie.

cu zăbrele garantează o robusteţe şi o stabilitate maximă. Fiecare
component al structurii profilate la rece este complet galvanizat şi

Showroom-uri, birouri, un spaţiu de producţie, un depozit securizat sau

special proiectat, dezvoltat şi produs prin grija noastră, asigurând o

construcţii pentru activităţi pentru timpul liber, Flatro este alegerea

calitate superioară. Construit să dureze.

potrivită. Dacă este necesar, halele Flatro pot fi dotate cu diferite tipuri
de uşi, trape de fum şi ventilaţie, platforme de încărcare şi multe alte

O stabilitate şi o robusteţe maximă, combinate cu o greutate relativ

opţiuni. Noi dăm viaţă proiectului dumneavoastră.

mică, graţie principiului unic Frisomat. Greutatea structurii este redusă
datorită utilizării grinzilor cu zăbrele şi a materialelor galvanizate şi
profilate la rece. Principiul unic mecano cu profile prefabricate asigură
flexibilitate şi viteză în timpul dezvoltării, a fabricării şi a montajului.  
Ceea ce înseamnă o personalizare cu totul specială.  Aproape 100 %
reciclabile, fără să fie nevoie de utilaje greoaie pe şantier, o utilizare
optimizată a materialelor valabile. O investiţie ecologică şi eficace.
Fără compromisuri când discutăm despre design, spaţiu interior sau
calitate. Un gând liniştitor.
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Frisomat produce o gamă largă de produse, bazate pe nouă sisteme de construcţie şi peste 200 de clădiri standardizate.
Cele şase sisteme superioare sunt complet modulare, garantând clienţilor o largă libertate în construcţie şi finisări.
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@ office@frisomat.ro
www.frisomat.ro
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Birou comercial Bucureşti
✱ ✱ Birou comercial Cluj Napoca
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Toate variantele constructive, dimensiunile şi opţiunile pot diferi în funcţie de reglementările şi dispoziţiile locale.  (RO)
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