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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 работилници до складово пространство. Сграда Delta може да се 
използва за почти неограничен брой приложения.

Лека, но стабилна. Всяка част може да бъде обработвана от двама 
души. Всички части се напасват заедно като голям строителен 
комплект и могат да се построят буквално навсякъде.
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Delta. класическа промишлена сграда на ненадмината цена.
Размери

Възможни са разлики в размерите, в зависимост от местните изисквания и разпоредби.



DELTA

Построена да остане

Frisomat използва само стомана от най-високо качество. 

Изцяло галванизираната основна конструкция се изработва 

от предварително произведени студено валцовани профили. 

Покрита с предварително боядисани и произведени в компанията 

вълнообразни стоманени листове, сградата не се нуждае от 

специална поддръжка. Студено валцованите галванизирани 

профили намаляват тежестта, и все пак предлагат максимална 

стабилност и здравина. Благодарение на тези предварително 

изработени елементи, системите Delta могат лесно да се 

транспортират и строят навсякъде по света.

Леките, галванизирани рамки са на разстояние от около 2,5 m една 

от друга. Те разпределят външните сили по цялата конструкция. 

Предварително изработените елементи за фундамент изискват 

само леко допълнително оформяне на бетона, което осигурява 

бърз монтаж на почти всяка почва. С това си свойство относително 

простите фундаменти предлагат необходимата опора и 

стабилност. когато е необходимо, сградите Delta могат да се 

монтират и на специално изработени за целта фундаменти, като 

се използват специални комплекти от съединителни скоби или 

дюбели, всичко в съответствие с най-високите местни стандарти 

и разпоредби. За непостоянни приложения, временно решение 

гарантира минимално въздействие върху съществуващия подземен 

слой. Импрегнираните дървени столици дават възможност за 

бърз монтаж без да влошават трайността и носимоспособността. 

Икономично съхранение в кратки срокове. Партньор за цял живот.

Приложения

Сградите Delta се монтират бързо и се преместват лесно. Дали 

ви трябва постоянно пространство или временно решение, 

Delta решава вашите нужди. За няколко месеца или за няколко 

десетилетия, Delta ви предлага сигурна и надеждна конструкция. 

Складово пространство, производствена площадка, изложбен 

салон, работилница или употреба в селското стопанство, 

възможностите са почти неограничени. Широка гама от аксесоари 

ви дава свободата да изберете точно това, от което имате нужда. 

Голямо разнообразие от цветове, плъзгащи се врати с допълнителна 

ширина, различни видове врати и прозорци, вентилационни 

системи за дим или секторни врати, изборът е ваш.

От каквото и пространство да се нуждаете, където и да е по света, 

ние ще ви го построим.

 

Максимално вътрешно пространство на ненадмината цена. Двускатен покрив с наклон от 22° придава на сградата класически вид.  

Гъвкаво пространство, рентабилна инвестиция.

елегантност || УСТОЙЧИВОСТ
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DELTA
Пет-звезден избор:

•	 Рамки	от	7,5	m	до	15	m,	височини	на	страничните	стени	от	2,5	m/4	m	и	5	m

•	 Галванизирана	носеща	конструкция

•	 Бързо	и	гъвкаво

•	 Двускатен	покрив	с	наклон	от	22°

•	 Предварително	боядисана,	стоманена	вълнообразна	ламарина
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Сграда с високо качество изисква високока-

чествени материали. Галванизираната носеща 

конструкция	 с	 275	 g/m2 цинково покритие е 

изградена от студено валцовани С-образни 

профили. Това гарантира най-добрата защита,  

комбинирана с оптимална здравина. Ние правим 

вашата сграда така, че да издържи по-дълго 

време.

Дизайн, който издържа изпитанията на времето 

с минимална поддръжка. Всички довършителни 

работи са по поръчка на клиента. Идеално пасват 

във висококачествени материали. Всяка система 

Delta може да бъде оборудвана с алуминиево 

изолационно фолио за намаляване на много високи 

или ниски температури и за избягване образуването 

на конденз.

В зависимост от условията на терена и местните 

разпоредби, сградите Delta могат да се 

инсталират върху предварително изработени  

бетонни елементи, които изискват само леко 

допълнително оформяне на бетона. За временно 

използване, специални модификации гарантират 

минимално влияние върху съществуващия почвен 

слой. Ако е необходимо, Delta могат да се монтират 

и върху специално изработени за целта фундаменти. 

Адаптираните комплекти от съединителни скоби 

или дюбели гарантират, че сградата ще издържи и 

на най-лошите климатични условия.



RAL 1015 RAL 3000RAL 5008RAL 1023 RAL 5010

RAL 7022RAL 6009 RAL 8012RAL 8014RAL 6011

RAL 2008 RAL 9002RAL 9006 RAL 3012

Frisomat || DELTA

Повърхностно покритие в стандартен цвят

Грунд

Пасивиращ слой

Цинков слой

Стомана

Цинков слой

Пасивиращ слой

Защитно отражателно покритие

Персонализиране || СТАНДАРТИ 
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. 

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 ламарина, 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.



Сейнт-Труйден, Белгия

Гданск, Полша

Варна, България

Орлеан, Франция
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галерия || СНИМкИ

Новатори в стоманените конструкции. С над 

30 години опит в целия свят, повече от 20 000 

разнообразни проекта и повече от 20 000  

доволни клиенти. 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. 
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Уденаарде, Белгия Нитра, СловакияТЕЦ Марица Изток, България

Ротердам, Холандия Санта Фе дел Пенгде, ИспанияАнтверпен, Белгия
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Росмален, Холандия Сейсин, Франциякишбер-Асар, Унгария

Гент, Белгия Прая, кабо Вердекоимбра, Португалия



Innovators  in  steel  bui ld ings

Innovators in steel  bui ldings

Frisomat предлага широка гама продукти на базата на седем системи 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 България
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.  (BG)
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