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Размери 
Flatro. Устойчива, сграда от студеновалцувани поцинковани профили с плосък покрив.

15 m-30 m 15 m-30 m 15 m-30 m

Петзвезден избор:

•	 Ширина	на	отвора	от	15	до	30	м,	 

	 височина	на	фасадите	4,	5,	6,	7	и	8	м

•	 100%	поцинкована	конструкция	от	високоякостна	стомана

•	 Наклон	на	покрива	1,72°	(почти	плосък)

•	 Класическа	прътова	конструкция	с	ферма

•	 Проектирана	в	съответствие	с	изискванията	на	клиента

8.0
7.0
6.0
5.0
4.0

8.0
7.0
6.0
5.0
4.0

Всички размери могат да варират в зависимост от изискванията на местното законодателство и подзаконови актове.



Flatro

Дизайн	за	цял	живот

Търсите широкоотворна сграда съобразена с климатичните  

условия?	 Нуждаете	 се	 от	 неусетно	 включване	 в	 промишлената	

среда?	Флатро	предлага	чудесно	решение.	Сдвоени	∑-профили	

съчетани	 с	 класическа	 покривна	 ферма	 осигурява	 максимал-

на	якост	и	стабилност.	Всички	елементи	са	изцяло	поцинковани,	

конструкцията	 от	 стоденовалцувани	 профили	 е	 специално	 про-

ектирана и фабрично произведена под контрол за максимално  

качество.	Построена	дълготрайно.

Максималната	 якост	 и	 устойчивост	 съчетани	 с	 относително	 

ниското	 тегло	 са	 благодарение	 на	 уникалния	 принцип	 на	 

Frisomat.	 Теглото	 на	 цялата	 конструкция	 е	 намалено	с	 използва-

нето на поцинкованите, студеновалцувани материали и покрив-

на	ферма.	 Уникалният	 конструкторски	 принцип,	 подобен	детски	 

конструктор	 от	 сглобяеми	 елементи	 осигурява	 гъвкавост	 и	 

бързина при разработката, производството и строителството и 

въпреки	 това	 предоставяйки	 изобилието	 на	 възможностите	 за	 

постигане	 на	 индивидуалност.	 	 Подлежаща	 на	 демонтаж	 и	 пов-

торна	 употреба,	 почти	 100%	 рециклируема	 ,	 без	 необходимост	 

от	 тежка	 техника	 по	 време	 на	 строителството,	 оптимизирана	 за	

вложените	 ценни	 материали.	 Разумна,	 ефективна	 инвестиция	 с	 

по-малък	екологичен	отпечатък.	Сполучливо	и	удобно	хрумване

Приложения

Обширни свободни пространства съчетани с високи фасадни 

стени, Flatro предлага, удобство и лекота, в съответствие с мест-

ните стандарти и правила, без значение от предназначението  

за	което	Ви	е	необходима.

Магазини,	 офиси,	 производствени	 обекти,	 надежден	 склад	 или	

зала	 за	 отдих,	 спорт	 и	 развлечения,	 Flatro	 е	 идеалният	 избор.	

Ако	е	необходимо,	сградите	Flatro	могат	да	бъдат	оборудвани	с	

различни видове врати, отдушници, прозорци и товарни рампи, 

козирки,	 както	 и	 различни	 други	 опции.	 Ние	 създаваме	 вашия	

проект.

Естетичен	дизайн	съчетан	със	забележителна	якост.
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Delta

Ceptra FlatrigmaAstra FlatroAstrigmaSigma

Upsilon Omega

Frisomat	предлага	широка	гама	продукти	на	базата	на	девет	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	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)




