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Frisomat || INNOVATORS IN STEEL BUILDINGS

При Frisomat всички добри неща не са по три, а по две и ние имаме 

предвид всичко, защото са необходими само "2", за да се сглоби 

една сграда на Frisomat. По-конкретно, двама техника на Frisomat 

с еднакво обучение, умения и инструменти. Предприемачи или 

трети страни пречат на веригата. Същото правило за "2" важи и за 

комуникацията между Frisomat и нейните клиенти, защото всички  

въпроси и споразумения се канализират през един единствен 

предназначен за това контакт. 

Има също така две страни на всяка Frisomat сграда. Вярно е, че 

всички модели са изградени от стандартни профили, но има много 

място за индивидуалност. Всички казват, че ние сме построили по-

вече от 15 000 разнообразни постройки по цял свят, всички в пълно 

съответствие с местните строителни регулации и изисквания.

Всички Frisomat сгради са забележително здрави и изключително 

леки. Frisomat проектира, конструира и монтира стоманени хале-

та от готови сглобяеми елементи, базирани на уникалния студено 

валцован принцип, който не използва тежки материали, а само 

леки галванизирани стоманени профили. Това е пробив в индус-

триалните сгради от готови сглобяеми елементи.

В качеството си на единствен международен производител и  

конструктор, Frisomat управлява целия процес, от дизайна през 

развитието и носещата конструкция до самата постройка.

Frisomat: Индустриални стоманени халета, 
всичко под един покрив.

Frisomat е основана през 1978г. в Антверпен. В момента тя е водеща 
компания в производството на сгради от стомана с офиси в цяла 
Европа

Необходими са
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Frisomat проектира, произвежда и транспортира  

предварително изработени стоманени конструкции  

и ги сглобява на място. Това е стилът на Frisomat. 

Необходими са 
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10-тонен рулон от галванизирана  стомана.

Сгъната на лесни за управление и монтаж профили.

Frisomat || Innovators In steel buIldIngs

Необходими са 
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04 || 05

лекота || УСТОЙЧИВОСТ

Защо Frisomat използва студено  
валцована стомана

По-леко е. Това е най-голямото предимство на студено валцована-

та стомана, която Frisomat използва. Рулоните от стомана са сту-

дено валцовани, за да произвеждат елементи – профили, стенни 

покрития и изолиращи вътрешни касети – които са по-лесни за 

преместване и монтаж.

По-бързо е. Студено валцованата галванизирана стомана не се 

нуждае от по-нататъшна обработка, традиционните горещо вал-

цовани стоманени профили изискват предварително пробиване 

със свредло, рязане, пясъкоструйна обработка и шприцоване, 

докато студено валцованата галванизирана стомана на Frisomat 

се нуждае само от пробиване и профилиране. Това означава, 

че материалът може да бъде доставен на клиентите по-бързо за  

монтаж. Нещо повече, Frisomat винаги поддържа запас от готови 

сглобяеми части, които са готови за доставка и монтаж.

По-икономично е. По-малкото тегло на продукта осигурява по-ни-

ски разходи за производство и доставка. Това също така означава, 

че 2-ма души и малко леко оборудване са всичко, което е необхо-

димо за монтаж на място.

По-екологично е. Материалът не изисква никакво заваряване,  

пясъкоструйна обработка  и боядисване и точно затова действа 

много по-благоприятно на околната среда. Конструкциите могат 

да се рециклират 100 %. В добавка, стоманените рулони се дос-

тавят с кораби, като по този начин намаляват натоварването на 

уличното движение. Най-накрая, благодарение на тяхното по-мал-

ко тегло, нашите завършени конструкции са по-малко вредни за 

околната среда, когато се транспортират по суша.

Въпреки това на конструкциите на Frisomat въобще не им липсва 

стабилност. Комбинацията от високо качество, стомана с голяма 

здравина (Hss) и изобретателния конструкторски принцип  гаран-

тират това. 

Устойчивата лекота.

Студено валцоване
При Frisomat това представлява един непрекъснат процес на:

1. Изправяне  на рулона (валцованата стомана) с преса. Това премахва всякакво напрежение и гарантира перфектен профил.

2. Пробиване на стоманата. Моделите на отворите са автоматично програмирани в машина, управлявана от компютър, от техническия отдел.

3. Валцоване. Стоманата е постепенно натискана и оформена, първо центърът на листа, след това краищата. Различните блокове произвеждат 

всички възможни профили,  с дебелина до 5 мм.

4. Рязане. Летящият нож се движи заедно с профилите, реже ги на програмираната дължина без да се налага спиране на производствената линия.

Комплекта от елементи  на Frisomat 
се товари в  камион или контейнер. 

След това техниците на Frisomat 
извършват монтажа на място.
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Frisomat || Innovators In steel buIldIngs

изобретателно || ИНЖЕНЕРСТВО

Поглед към детайла още от първата скица

Конструкторският принцип на Frisomat е ненадминат; всяка част 

просто си приляга на мястото като от същински комплект . Всяка 

част първо е прецизно изчертана и измислена от екип от проектни 

инженери. Техният 3d Cad Cam дизайн е преобразуван в детайл-

ни планове и чертежи, които съставляват проект за крайната кон-

струкция.

Този подход води до стандартни системи за широк спектър от кон-

струкции и приложения, които след това се привеждат в съответ-

ствие с местните норми, стандарти и регулации на страната и мяс-

тото, за което са изработени. Всяка сглобяема сграда на Frisomat 

e съобразена с характеристиките на местния климат, като темпе-

ратура, вятър и количество валежи. Като краен резултат това, което 

е започнало като стандартна система, се е превърнало в напълно 

изработен по поръчка проект.

Клиентите получават ясна, достоверна и подробна сметка за  

планираната стойност на техните проекти от първия ден. Frisomat 

е в състояние да направи това, защото сам произвежда всичките 

си части и минимизира своята зависимост от външни доставчици. 

Пробиването, валцоването, рязането, огъването, програмирането, 

пакетирането и подготовката за експедиция: Frisomat притежава 

система от средства за съвременното развитие на технологията, 

за да контролира всяка фаза от процеса.

Frisomat инвестира постоянно в развитието 
на своите продукти.

Конструкторския и технически отдел 
на Frisomat е отговорен за всяко

проучване и проектиране, 
статически изчисления и разработка 

на строителните планове.
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Целта: гъвкави, изработени по поръчка 
строителни детайли.

Началната точка: стандартните системи.

06 || 07
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Frisomat || Innovators In steel buIldIngs

Напълно готовите сглобяеми продукти 
са персонализирани в детайли. 

За всяко възможно приложение, дори
за най-сложното и прецизното.

двама човека.

В рамките на 2 месеца

Frisomat || Innovators In steel buIldIngs

Необходими са 
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готови || НА МЯСТО

Напред.

Сградата от готови сглобяеми елементи на Frisomat е лесна за 

монтаж. Всяка част има свое собствено място. Техниците на Frisomat 

познават системите отвътре, което означава, че те винаги могат да 

произведат бързо и ефективно атрактивна сграда.

 

Frisomat има монтажни екипи в цяла Европа и всички те работят с един 

и същ материал – студено валцовани стоманени профили и части и 

колесни кранове. Frisomat подпомага и своите клиенти извън Европа. 

Местните конструкторски фирми могат да разчитат на лесни за из-

пълнение, детайлни строителни инструкции и постоянно ръководство. 

Последното логическо звено в интегрираната верига на Frisomat.

Необходими са . Всяка част може да бъде премествана ръчно. 

2-ма опитни техника могат да монтират едно завършено стоманено 

хале за период от 2 седмици до 2 месеца. Потенциалните модифика-

ции и разширения следват същия принцип.

Бързо, просто и прецизно.

Напълно готовите сглобяеми продукти 
са персонализирани в детайли. 

За всяко възможно приложение, дори
за най-сложното и прецизното.

08 || 09

8639-BG-V3-corporate-OT.indd   9 09-04-2008   10:51:12



Frisomat || Innovators In steel buIldIngs

Персонализиране  || СТАНДАРТИ

7 модела с фактически безгранични въз-
можности

Frisomat има широка гама от продукти, базирана на 7 строителни 

системи и повече от 200 стандартизирани постройки. 4 системи с  

високо качество са напълно унифицирани, гарантиращи широка 

свобода на клиентите в конструирането и изпълнението.

Трите основни Frisomat системи са Делта, Омега и Ипсилон. Функция-

та и външният вид вървят ръка за ръка на атрактивна цена. Тези основ-

ни модели са обшити с  гофрирана ламарина с покритие, включител-

но и прозрачни пана. Те са лесни за преместване и много подходящи 

за временно складиране.

Астра, Сигма, Астригма и Цептра са превъзходни стоманени готови 

сглобяеми постройки. Те са напълно стандартно изработени, вклю-

чително и фундаментите им, но могат да бъдат персонализирани в 

детайлите. Те стават модерни, атрактивни сгради, напълно израбо-

тени от галванизирани стоманени конструкции. Покривите и стените 

са обшити с трапецовидно профилирана ламарина и предлагат ши-

рока гама от изолации.

Всяка е съставена от постоянни части, правейки ги изключително 

подходящи за употреба при по-комплексни и сложни постройки за 

всички възможни цели. Всички модели са налични на склад на атрак-

тивна крайна цена.

Сигма: завършена индустриална сграда с класически двускатен 

покрив. Налична на склад и лесна за монтаж.

Астра: тип хале за големи пространства, с леко наклонен покрив и 

високи стени.  Напълно модулнa.

Астригма: един вариант на aстра, който външно е съвсем иденти-

чен, но липсва типичната фермова конструкция на покрива.

Цептра: един отговор на специфичните изисквания зa височинa, 

подвижното свободно пространство под покрива варира в зави-

симост от ширината и климата.

Frisomat монтира сградата със  
собствени техници, те винаги използват
сходни материали, следват един и същ 

последователен подход, последното 
звено в цялостната верига.
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1 стандартна екипировка.

високо персонализирано действие.

10 || 11
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Frisomat || Innovators In steel buIldIngs

великолепната || СЕДМОРКА

Астригма 
• Ширини от 12 м до 21 м

• Височина на стените 4 m, 5 m, 6 m, 7 m и 8 m

• Наклон на покрива 10°(двускатен покрив)

• Галванизирана конструкция от единични Сигма профили

• Покрити с  трапецовидна обшивка с покритие и 
прозрачни пана

• Широк избор от изолации

• Голям избор от аксесоари

Сигма 
• Ширини от 7 м до 22 м

• Височина на стените 2.5 m, 3.5 m, 4.5 m и 5 m

• Наклон на покрива 22°(двускатен покрив)

• Галванизирана конструкция от единични Сигма профили

• Покрити с  трапецовидна обшивка с покритие и 
прозрачни пана

• Широк избор от изолации

• Голям избор от аксесоари

Астра 
• Ширини от 15 м до 35 м

• Височина на стените 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m и 9 m

• Наклон на покрива 10°(двускатен покрив)

•  Галванизирана покривна поддържаща конструкция и 
двойни Сигма колони

• Покрити с  трапецовидна обшивка с покритие и 
прозрачни пана

• Широк избор от изолации

• Голям избор от аксесоари

10°

10°22°
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12 || 13

Делта е един изгоден традиционен хангар с прави странични стени и двускатен покрив. Тези сгради са  
подходящи за складови помещения (временни), производствени места, транспортни депа и други.  
Комплект със стандартно изработени бетонни фундаменти. Делта осигурява ширини до 15 м и височина  
на улука до 5 м.

Ипсилон е с прави стени и дъгообразен покрив. Голямото предимство на тези сгради е, че складирането 
е възможно точно до стените.Комплект със сглобяеми бетонни фундаменти. Сградите Ипсилон са до 11 м 
широки и осигуряват височини на страничните стени до 3.7 м.

Омега осигурява пространство за складиране до 7.5 м височина и 20 м ширина. Тези сводести стоманени 
постройки със сглобяеми бетонни фундаменти са идеални за ползване като временни постройки, защото 
са лесни за пренасяне. В добавка на това, Омега предлага отлично изпълнение на уникална цена.

Всички споменати размери могат да варират взависимост от характерните за местността сняг, вятър и сеизмично 
натоварване, и се подчиняват на местните разпоредби. 

Цептра 
• Ширини от 15 м до 35 м

• Височина на стените 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m и 9 m

• Наклон на покрива 10°(двускатен покрив)

• Галванизирана покривна поддържаща конструкция и 
двойни Сигма колони

• Покрити с  трапецовидна обшивка с покритие и 
прозрачни пана

• Широк избор от изолации

• Голям избор от аксесоари

Астра 
• Ширини от 15 м до 35 м

• Височина на стените 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m и 9 m

• Наклон на покрива 10°(двускатен покрив)

•  Галванизирана покривна поддържаща конструкция и 
двойни Сигма колони

• Покрити с  трапецовидна обшивка с покритие и 
прозрачни пана

• Широк избор от изолации

• Голям избор от аксесоари

Делта Ипсилон  Омега 

22°

Делта Ипсилон  Омега 

10°
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Frisomat || ДЕЙСТВИЕ

15 000 приключени обекта.

Почти безгранични приложения.

Frisomat || Innovators In steel buIldIngs

Необходими са 
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Frisomat || ДЕЙСТВИЕ Неопределено пространство:  
помещения под сградата

Нуждаете се от повече пространство за склад вътре във вашата 

Frisomat сграда? Искате да създадете допълнителни офиси, без 

да жертвате допълнително пространство? Frisomat може да доба-

ви помещение във вашата сграда: един допълнителен етаж, изра-

ботен от същия поддържащ, галванизиран материал като вашата 

постройка.  Допустимото натоварване е е поне 300 kg за m2 и на 

височина от 2.8 m, те осигуряват отдолу допълнително простран-

ство за складиране. 

Помещенията в сградите на Frisomat са индивидуално проекти-

рани за специфични места и употреби и могат лесно да бъдат 

трансформирани в офис пространство. Като такива те осигуряват 

по-добро използване на пространството и ви помагат да спестите 

пари и да увеличите ползите.

Frisomat успешно е завършил повече от 15 000 проекта. Най-общите 

приложения са:

- Производство

- Магазини и изложбени зали (супермаркети, магазини за 

  продажба на дребно, универсални магазини)

- Гаражи,сервизи

- Складове

- Офиси

- Авиационни (хангари)

- Спортни и развлекателни (пунктове, зали)

- Конни спортове (конюшни, арени, обори)

- Селско стопанство

Оформени в детайли, готови за употреба

Доставянето на стоманена обвивка не слага край на ангажимен-

та на Frisomat. След като всички профили, инсталации, свързващи 

части и покрития са монтирани, техниците на Frisomat са също така 

отговорни за довършване на постройката. Изолация, врати, про-

зорци, входни врати, преградни стени, временни подове, разши-

рения и цветове: всяка постройка носи етикета на Frisomat, но със 

силно персонализиран почерк.

14 || 15

Използването на  студена валцована стомана от Frisomat е почти 
неограничено. Също и различните довършителни възможности.
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Frisomat || Innovators In steel buIldIngs

Ипсилон, Антверпен, Белгия Астра, Нове Замки, Словашка републикаСигма, Осиек, Полша

Астригма, Сарселе, Франция Делта, Елблаг, ПолшаАстра, Лисабон, Португалия
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Астригма, stefanowo, Полша Делта, Сен-Трон, БелгияОмега, saint-ghislain, Белгия

Астра & Сигма, Будапеща, Унгария Цептра, Калининград, РусияЦептра, Киев, Украйна
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Frisomat || Innovators In steel buIldIngs

Астра, Боу Исмаил, Алжир Сигма, Хойсден - Золдер, БелгияАстра, Плоещ, Румъния

Сигма, Локерен, Белгия Цептра & Сигма, София, БългарияСигма, Кьолн, Германия
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Астригма, Illats, Франция Делта, Гент, БелгияСигма, Остермер, Нидерландия 

Сигма, Сабадел (Барселона), Испания Астра, Букурещ, РумънияСигма, Бри, Белгия 
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www.frisomat.com

Централен офис/Белгия
Frisomat nv/sa 
Stokerijstraat 79 
2110 Wijnegem 
Белгия

 +32 3 353 33 99  
 +32 3 353 32 52  
@ info@frisomat.be
www.frisomat.be

България
Frisomat ltd 
Frisomat Center  
Ring Road (Km 41 + 194) Kambanite  
Sofia 1715 
България

 +359 2 975 02 85 
 +359 2 975 02 86 
@ bg@frisomat.net  
www.frisomat.net

Франция
Frisomat sa Paris 
25, rue de la Victoire 
93155 Le Blanc-Mesnil 
Франция

 +33 1 48 67 53 53  
 +33 1 48 65 24 48  
@ infoparis@frisomat.fr  
www.frisomat.fr

Frisomat sa Valence 
ZA de Fiancey 
26250 Livron sur Drôme 
Франция

 +33 4 75 61 00 67 
 +33 4 75 61 00 27  
@ infovalence@frisomat.fr  
www.frisomat.fr

Германия
Frisomat GmbH 
Runtestraße 46 
59457 Werl 
Германия

 +49 2922 86 18 00  
 +49 2922 86 18 31  
@ info@frisomat.de  
www.frisomat.de

Унгария
Frisomat KFT 
Csárdaréti u.5.  
8611 Siófok 
Унгария

 + 36 84 323 333  
 + 36 84 322 652  
@ info@frisomat.hu  
www.frisomat.hu

Нидерландия
Frisomat bv 
Bliek 21 
4941 SG Raamsdonksveer 
Нидерландия

 +31 162 518 165 
 +31 162 518 164 
@ info@frisomat.nl 
www.frisomat.nl

Полша
Frisomat sp.zo.o. 
Aleja Krakowska 80 a  
Stefanowo 
05-552 Wolka Kosowska k. Warszawy  
Полша

 +48 22 736 29 00  
 +48 22 757 95 05 
@ biuro@frisomat.pl  
www.frisomat.pl

Португалия
Frisomat sa 
Zona Industrial Aveiro-Sul 
3810-783 Aveiro 
Португалия

 +351 234 940 210 
 +351 234 940 219 
@ frisomat@frisomat.pt 
www.frisomat.pt

Румъния
Frisomat sa 
Strada General Dascalescu 324  
610200 Piatra Neamt 
Румъния

 +40 233 23 19 09 
 +40 233 22 14 16  
@ office@frisomat.ro  
www.frisomat.ro

Словашка република
Frisomat s.r.o. 
Ľ.Štúra 7 
940 01 Nové Zámky 
Словашка република

 +421 35 6414 670 
 +421 35 6414 670 
@ info@frisomat.sk  
www.frisomat.sk

Испания
Frisomat S.L.

Edificio Vallausa II 
Avda. de la Albufera 321, 1a Planta 
28031 Madrid (Vallecas)  
Испания

 +34 91 677 93 35 
 +34 91 677 92 79 
@ info@frisomat.es  
www.frisomat.es

Украйна
Frisomat ooo 
av. Tcervonozoryaniy 119, 5th floor, off. 27-28  
03039 Kiev 
Украйна

 +380 44 202 75 08 
 +380 44 455 96 33 
@ info@frisomat.ua 
www.frisomat.ua
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