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Frisomat || AstrA

лекота и || УСТОЙЧИВОСТ
Защо Frisomat използва студено валцована стомана? Тя е по-лека, обработва 

се по-бързо и, следователно, е по-икономична. По-лекият продукт намалява 

разходите за производство и доставка. Вашата сграда може да се монтира на 

място от двама души, без да използват тежко оборудване. В резултат: минимално 

влияние върху околната среда. Студеното валцоване осигурява невиждана 

устойчивост и здравина. Истинско нововъведение в производството.

изобретателно || ИНЖЕНЕРСТВО 
Уникалният принцип на Meccano, използван от Frisomat, е ненадминат. Всяка 

част е предварително изработена и просто приляга на място като част от 

огромен конструктор. Всяка отделна част се проектира прецизно, разработва 

се и се произвежда от голям екип от експерти. А вие получавате широка гама от 

авангардни конструкции и приложения, които отговарят на местните изисквания 

и разпоредби. Благодарение на напълно интегрираната си производствена 

верига и програма за развитие, Frisomat гарантира ясен и достоверен преглед 

на планираните разходи. Авангардна технология следи всеки един етап от 

процеса. Мисъл, която успокоява.  

готови || НА МЯСТО
Напред. Сградата на Frisomat е лесна за монтаж благодарение на предварително 

изработените, авангардни и стандартизирани компоненти. Нашите техници 

отлично познават системата. Монтажните екипи на Frisomat са готови да 

осъществят проекта ви където и да се намирате в Европа. А и по целия свят, при 

монтаж от Frisomat печелите и поддръжка от фирмата. Последователен подход. 

Последната брънка от една интегрирана верига. На вашите услуги.

С ПОЧЕРкА НА || Frisomat
Почти безброй индивидуални решения с предварително изцяло изработени 

и стандартизирани компоненти. Можете да ги използвате за каквото ви хрумне 

колкото сложно и трудно да е то. От основи до завършващи конструкцията части, 

всеки един компонент носи отличителния почерк на Frisomat. Стандартизация със 

силно индивидуализиран подход.

Неоходими са
При Frisomat всички хубави неща са по две. 

Необходими са двама души за монтаж на 

сграда, за срок от две седмици до два месеца. 

като единствен производител и конструктор в 

международен мащаб, Frisomat управлява 

целия процес, от проекта и разработките до 

производството и конструкцията. Вие и ние, 

необходими са само двама.

Frisomat, създадена в Белгия през 1978 г., разполага с офиси и 
производствени обекти в цяла Европа.
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От складови до офис площи. Сграда на Frisomat може да се използва 
за безброй много цели.

Лека, но солидна. С всяка част могат да работят двама души.  
Всички части пасват на мястото си като в гигантски конструктор.



Размери
Astra (Астра). Изключително подходящи за големи пространства. 

Размерите са различни в зависимост от местните изисквания и разпоредби.
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astra

Дизайн за цял живот

Сградите на Frisomat са проектирани и разработени така, че да 

отговорят на вашите изисквания. Първа в класацията, системата 

Аstra съчетава атрактивен екстериор с величествен интериор и 

гъвкавост. Лекият наклон на покрива (10°) придава на дизайна на 

Аstra елегантност, съчетана с максимално вътрешно пространство. 

Тънките двойни профили са проектирани идеално да пасват един 

с друг, като създават изключително здрава и, все пак, елегантна 

конструкция.

Въпреки че всяка една част е стандартизирана, възможно е и 

високо ниво на индивидуализация. Благодарение на носещата 

конструкция от прътови ферми, сграда построена със системата 

Аstra e особено подходяща за големи пространства. Всеки един 

отделен компонент може да се оптимизира и модифицира, а това 

води до получаване на идеалната конструкция. където е необхо-

димо, се подсилва, а където е възможно, се олекотява, но остава 

солидна. Икономичност в използваните материали. 

Резултатът е съвременна, многофункционална и устойчива сграда, 

построена на фиксирана цена. Високотехнологичната крайна 

обработка и висококачествената конструкция гарантират най-

доброто качество и дълъг експлоатационен живот. Всичко това в 

съответствие с местните стандарти и разпоредби. Построено, за 

да остане.

Приложения

Дали ви трябва съоръжение за съхранение на стоките или офис 

за вас и екипа ви, производствена площадка или работилница, 

сграда на Frisomat е подходяща. В зависимост от употребата или 

от желанието на клиента, сградата Аstra може да се оборудва с 

прозорци и товарни платформи, различни видове врати, навеси,  

отдушници и най-различни други опции. Не на последно място 

е опцията, сграда Аstra да се свърже с друга или надстрои по  

всяко време, което дава безкрайни възможности. Ние създаваме 

вашия проект. 

Големи пространства в комбинация с елегантен дизайн. Аstra съчетава максималното пространство с естетичен екстериор.

елегантност || УСТОЙЧИВОСТ
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Frisomat || AstrA

astra
Пет-звезден избор:
•	 Големи	ширини	(15	–	30	m),	hвисочини	на	стените	(4,	5,	6,	7,	8	и	9	m)

•	 100%	галванизирани	подсилени	стоманени	конструкции

•	 Лек	наклон	на	покрива	(10°)

•	 Проектирани	според	изискванията	на	клиента

•	 Винаги	могат	да	се	разширят
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В зависимост от условията на обекта и от мест-

ните разпоредби, сградите Аstra могат да се 

монтират върху предварително изработени бе-

тонни елементи или построени за целта основи. 

Адаптираните анкерни крепежни комплекти  

или анкерни дюбели осигуряват на сградата 

устойчивост срещу най-силните стихии.

Специално проектирани свързващи елементи 

са разработени, за да изпълнят най-сложните  

изисквания и да гарантират лесен монтаж. 

Стандартизираните идеи позволяват на проекта 

да се развива според вашите нужди: в зависи-

мост от местните разпоредби, сградите Аstra 

могат да се надстройват или разширяват по  

всяко време.

Дизайн, който издържа проверката на времето 

с минимална поддръжка. Всички довършителни 

компоненти са направени по поръчка. Пасват 

идеално на висококачествените материали.

Една висококачествена сграда изисква 

висококачествени материали. конструкции, 

изработени от изцяло галванизирани, топло 

валцовани компоненти с 275 g/m2 цинково 

покритие, се строят от студено валцувани, 

двойни Z-профили. Това гарантира най-добрата 

защита, съчетана с оптимална здравина. С нас 

вашата сграда живее по-дълго. 



Frisomat || AstrA

Персонализиране || СТАНДАРТИ 
Да се работи със стандартизирани, предварително изработени идеи дава много свобода за индивидуални решения. Не само във формата и 

дизайна, но и при довършителните работи. Различни цветове, изолации, прозорци и врати, отдушници и въздухопроводи, товарни платформи, на-

веси, хидроизолации, преградни стени, допълнителни етажи, какво ли не. Всичко, от което се нуждае вашия проект.. 

Покривни и стенни покрития

В зависимост от дизайна, приложението и изискванията на клиента, могат да се използват различни решения за покрития на стените на Аstra 

сградите. Вертикални или хоризонтални покрития, с или без кондензиращ слой, изолационни покрития, изолационни облицовъчни панели или 

трислойни панели тип „сандвич” в различни цветове. Почти неизчерпаеми са възможностите за материали и изолации. консултант от Frisomat ще 

ви помогне да намерите идеалното решение.

•	 100%	галванизирана	покривна	поддържаща	 

конструкция

•	 100	%	галванизирани	тънки,	двойни	∑-профили	за	

вертикални колони

•	 Еднолистови	трапецовидни	ламарини	(TR45)

•	 Изолационни	платна	под	облицовката	на	покрива

•	 Изолационни	облицовъчни	панели,	 

пълни със стъклена или каменна вата

•	 Вертикални	или	хоризонтални	облицовки	за	стени	в	

зависимост от желанието на клиента

•	 100%	галванизирана	покривна	поддържаща	 

конструкция

•	 100	%	галванизирани	тънки,	двойни	∑-профили	 

за вертикални колони

•	 Панели	тип	„сандвич”	за	покритие	на	покриви	 

и стени

•	 Вертикални	или	хоризонтални	облицовки	 

за стени в зависимост от желанието на клиента



Облицовки
Frisomat използва само s280 стоманени листове с предварително 

нанесено висококачествено цинково покритие 275 g/m2 , за да 

профилира листовете и довършителните елементи. качеството се 

гарантира от различните покрития на листа: 

Цветове 
Предлагаме разнообразна палитра от стандартни цветове за 

вашите проекти. 
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Повърхностно покритие в стандартен цвят

Грунд

Пасивиращ слой

Цинков слой

Стомана

Цинков слой

Пасивиращ слой

Защитно отражателно покритие

raL 1015 raL 3000raL 5008raL 1023 raL 5010

raL 7022raL 6009 raL 8012raL 8014raL 6011

raL 2008 raL 9002raL 9006 raL 3012

Мецанин. Преразпределение на пространството.

Имате нужда от повече складово пространство във вашата сграда, построена от Frisomat? Искате да добавите още 

офиси без да жертвате ! пространство? Отговор на всичко това е уникалният мецанин на Frisomat: - допълнителен етаж, 

изработен от същия поддържащ, галванизиран материал като този на вашата конструкция. Допустимото натоварване 

е не по-малко от 300 kg на m2 и на стандартна, но все пак адаптираща се височина от 2,8 m, те осигуряват отдолу 

допълнително складово пространство. Допълнително пространство на ненадмината цена.

Имате по-специфични нужди? като алтернатива на мецанина на Frisomat, предлагаме по-традиционно решение: 

допълнителен етаж изграден от предварително боядисана стоманена платформа, поддържана от класическа горещо 

валцована стоманена конструкция. Този стандартен междинен етаж може да се покрие с олекотена бетонна плоча. 

Специфични решения за специфични нужди.

Мецанинът на Frisomat е индивидуално проектиран за определени места или приложения и може лесно да се 

трансформира. като такъв, той осигурява по-добро използване на пространството и ви помага да спестите пари и да 

увеличите печалбата си. Преразпределение на пространството.



Frisomat || AstrA

галерия || СНИМкИ

Новатори в стоманените конструкции. С над 

30 години опит в целия свят, повече от 20 000 

разнообразни проекта по целия свят и повече 

от 20 000 доволни клиента. Всеки проект има 

своите стандарти, изисквания, спецификации 

и трудности. Независимо от всичко ние го 

изграждаме за вас. където и да е, по всяко време. 

Проектът е ваш, удоволствието е наше. 
Варшава, Полша

Букурещ, Румъния

Рен, Франция

Гент, Белгия
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Шиофок, Унгария Таматаве, МадагаскарЦептура, Румъния

Боу Исмаил, Алжир калининград, РусияСофия, България



Frisomat предлага широка гама продукти на базата на седем системи за конструкции. Предлага и повече от 200 стандартизирани сгради. 
Четирите превъзходни системи са изцяло модулни, като с това гарантират на клиентите пълна свобода в конструкцията и довършителните елементи.
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ФРИЗОМАТ ООД
ФРИЗОМАТ ООД
Фризомат Център България
Околовръстен път (км 41+194) - камбаните
1715 СОФИЯ
БЪЛГАРИЯ

 +359 2 975 02 85  

	 +359	2	975	02	86	 

@ bg@frisomat.net

www.frisomat.net

Белгия-България-Франция-Германия-Унгария-Холандия-Полша-Португалия-Румъния-Словакия-Испания-Украйна-Ангола-Литва

 Всички изпълнения, размери и варианти може да варират в зависимост от местните законодателни разпоредби и указания.

Innovators  in  steel  bui ld ings

Innovators in steel  bui ldings


