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Nowa strona internetowa: www.astron.biz
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1 maja br. została uruchomiona nowa strona 
internetowa www.astron.biz

Lindab Buildings zaprojektował stronę internetową, 
która jest łatwa w obsłudze, funkcjonalna oraz 
przyjazna dla użytkownika.
Prosta nawigacja umożliwia internautom intuicyjne 
poruszanie się po serwisie, znalezienie informacji 
o firmie, jej produktach, realizacjach, ściągnięcie 
katalogów, oglądanie filmów oraz skontaktowanie 
się z danym oddziałem dzięki formularzom online.
Estetyczny układ graficzny, zastosowanie 
dużych zdjęć, kolorystyka nawiązują do strony 
korporacyjnej Lindab Group www.lindab.com
Serwis internetowy został zaprojektowany 
z myślą o użytkownikach tabletów i telefonów 
z dotykowym ekranem.
Witryna jest dostępna w kilku wersjach 
językowych: czeskiej, niemieckiej, angielskiej, 
francuskiej, polskiej, rosyjskiej i rumuńskiej.
Szczególny nacisk został położony na 
poprawę pozycjonowania strony w głównych 
wyszukiwarkach, aby zwiększyć ruch na witrynie.
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W Astronie cały czas pracujemy nad nowymi 
produktami i rozwiązaniami, które ułatwią 
codzienną pracę naszym Autoryzowanym 
Przedstawicielom. 
Zapytaliśmy ich jak postrzegają współpracę.
Przeczytaj poniżej, dlaczego Astron jest ich 
preferowanym partnerem.

Bolesław Jerzy Stasik, Prezes firmy W.P.I.P. Sp. z o.o. 
powiedział:

“Zawsze mogę liczyć na wsparcie ze strony 
pracowników Astron. Wspólnie szukamy najlepszego 
rozwiązania dla klienta. To jest bardzo pomocne!”

Budynki referencyjne zrealizowane przez W.P.I.P. Sp. z o.o. 

Autoryzowany Przedstawiciel Astron
Astron  |   Newsletter 
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Salon samochodowy “Mercedes & Smart”

Długoletni Autoryzowany Przedstawiciel Astron, firma 
Bâtiments d’Entreprises de l’Ouest, zwana także “Chrysalis” 
wybudowała funkcjonalny salon samochodowy “Mercedes 
and Smart” w miejscowości Tourlaville (Francja). 
Kilka lat temu Pan Lebaudy wybudował swój pierwszy 
salon samochodowy w systemie Astron. Wysoki standard 
wykonania oraz szybka realizacja, usatysfakcjonowały 
klienta na tyle, aby zdecydować się na trzy budynki z 
przeznaczeniem na salony sprzedaży maszyn rolniczych i 
kolejny salon samochodowy „Mercedes and Smart”.  

Nowy salon samochodowy składa się z dachu 
membranowego, ściany - od wewnątrz kasety, izolacja z 

wełny mineralnej, obudowa zewnętrzna zgodnie 
z wymogami architekta. Budynek spełnia wymogi RT2005.

Obiekt o całkowitej powierzchni 1203 m² posiada antresolę 
o pow. 178 m² z przeznaczeniem na biuro, szatnie oraz 
magazyn na części zamienne. 
Parter składa się z przestrzeni do sprzedaży oraz ekspozycji 
samochodów marki Mercedes i Smart, części usługowej, 
warsztatu, myjni
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Nowy kompleks biurowo-magazynowy dla BaltBir w Irkucku

Firma BaltBir, specjalizuje się w dystrybucji 
napojów alkoholowych i bezalkoholowych. 
W ciągu kilku lat udało się rozwinąć 
firmę na tyle, aby pomyśleć o nowym 
biurze i magazynie. Astron zaproponował 
wielopoziomowy system MSB dla części 
biurowej, co pozwoliło wykorzystać dostępną 
przestrzeń, zoptymalizować wysokość 
budynku oraz ilość słupów pośrednich. 

Nowoczesny kompleks biurowy przykuwa 
uwagę swoim wyglądem i wielkością: 
szerokość w przedziale od 7m do 12m, 
długość od 48m do 72m. 
Autoryzowany Przedstawiciel Astron, 
Sar-Stroy z Irkucka dostarczył budynek
„pod klucz” o powierzchni 12700 m².
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Czy wiesz, że...?

Stal jest najbardziej przetwarzalnym 

z materiałów na świecie, ze 

względów na właściwości 

magnetyczne.

Woda wykorzystywana w

przemyśle stalowym jest 

oczyszczana i przetwarzana.

Produkty uboczne z produkcji stali 

są ponownie wykorzystywane 

(np. żużel przekształcany jest 

w cement lub podsypkę).

Zrównoważony rozwój jest jedną z globalnych 
kwestii, które dotyczą każdego rodzaju działalności.
W Astronie zwracamy uwagę na trwałość, 
zapewniając uproszczone i bardziej przyjazne 
dla środowiska rozwiązania, aby pomyślnie 
zakończyć projekty naszych klientów.

Trwałość materiału o wysokiej wydajności 
i niewielkim wpływie na środowisko. 
Stal jest bardzo trwała, nie wymaga częstej konserwacji 
i może być skutecznie chroniona za pomocą powłok 

metalowych i organicznych. Jej wysoka odporność 
mechaniczna, elastyczność i wytrzymałość, sprawia, 
że stal jest najbardziej pożądanym materiałem 
budowlanych na świecie, jeśli chodzi o trwałość budynku.
Produkcja stali potrzebuje coraz mniej energii, 
a jej producenci na świecie wprowadzają kolejne 
innowacje aby zmniejszyć jej wpływ na środowisko.

Rozwiązanie przyjazne dla środowiska

Focus Point:  Steel
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Luxembourg:
Route d'Ettelbruck
9230 Diekirch
Tel.: +352 80291-1

Germany:
Wilh.-Theodor-Römheld-Str. 32
55130 Mainz
Tel.: +49 (0)6131 8309-00

Poland:
ul. Kolejowa 311
Sadowa
05-092 Łomianki
Tel.: +48 (0)22 489 88 91

France:
10, Avenue du Gué Langlois
CS 40017 - Bussy Saint Martin 
77603 Marne La Vallée 
Cedex 03
Tel.: +33 (0)1 6462-1616

Russia:
14G, Magistralnaya str.
Building 1
123290 Moscow
Tel.: +7 495 981 3960

Hungary:
Derkovits u. 119.
4400 Nyíregyháza
Tel.: +36 42 501 310

Romania:
Soseaua de Centura nr. 8
Stefanestii de Jos
077175 Ilfov
Tel.: +40 21209 4100 

United Kingdom:
Evans Business Centre
Mitchelston Ind. Estate
GB-Kirkcaldy, Fife
Scotland KY13 UF
Tel.: +44 1592 65 23 00

Italy:
Via S. Martino Solferino 40
35122 Padova
Tel.: +39 333 3286388

Ukraine:
Saksaganskogo Str. 123
office 3
01032 Kiev 
Tel.: +380 44 490 6164

Belarus:
pr-t gazety "Prawda", 11
220116 Minsk
Tel.: +375 29 311 44 59

Russia:
Pozharskogo str., 73
150066 Yaroslavl
Tel.: +7 4852 581 600

Lindab Buildings:

Kazakhstan:
124, Kopernika str., office 100
Medeuskiy District 05007
ALMATY
Tel.: +7 727 328 9316

ˇ

Czech Republic:
Kojetínská 71
75053 Prerov
Tel.: +420 581 250 222


