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Aktualizacja

aplikacji EcoBuild



Aktualna wersja aplikacji EcoBuild jest dostępna na 
stronie internetowej www.astron.biz
oraz za darmo w Apple Store, na urządzenia
działające w systemie iOS, oraz w Google
Play na urządzenia z Android’em. 

•	 4 nowe typy budynków
•	 Więcej wariantów
•	 Więcej akcesoriów
•	 Zoptymalizowany zakres kolorów
•	 Dodatkowe usługi

Skonfiguruj budynek według własnego pomysłu!
•	 Zaprojektuj własny budynek

•	 Wybierz z istniejących szablonów lub zacznij od 
pustej strony

•	 Dostosuj wymiary co do milimetra
•	 Dodaj drzwi, okna i inne akcesoria
•	 Zmieniaj kolory i widoki w realistycznym formacie 3D
•	 Zapisz projekt, aby otworzyć go ponownie w każdej 

chwili
•	 Zamów prawdziwy budynek, który zostanie 

dostarczony w 6 tygodni

Zachęcamy do wypróbowania konfiguratora EcoBuild!
Nawet bez prawdziwego projektu w ręku, aplikacja 
pozwoli odkryć możliwości jakie daje ten system.

Konfigurator budynków 
Aktualna wersja aplikacji Ecobuild do pobrania!
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Hala stalowa w Niemczech
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Firma David Communications z Niemiec zajmuje się sprzedażą kart pamięci, kart 
elektronicznych, USB oraz wyświetlaczy LED. Właścieciel firmy Pan David  postanowił 
wybudować nowy budynek. Inspiracją dla Państwa David oraz ich architekta Pana 
Massumi był budynek Muzeum Żydowskiego wybudowany w Berlinie, zaprojektowany 
przez prof. Libeskinda.  Inwestorowi zależało na znalezieniu takiego systemu, aby umożliwił 
zamontowanie okien w kształcie nazwiska D-A-V-I-D. Autoryzowany Przedstawiciel Astron, 
firma Colnis podjęła to wyzwanie i zaprezentowała klientowi możliwości, jakie daje system 
Astron. Colins zrealizował wizję klienta. Dzięki tej współpracy powstał estetyczny 
i funkcjonalny budynek. 
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Luxsucre
Nowy zakład w Luksemburgu

Luxsucre jest firmą specjalizującą się 
w promowaniu dobrej żywności w mediach. 
Ze względu na szybki wzrost sprzedaży
firma potrzebowała nowej siedziby w Differdange 
(Luksemburg). Budynek marki Astron okazał się 
najbardziej konkurencyjnym rozwiązaniem.
Kontrakt na wybudowanie obiektu o powierzchni 
720m² otrzymał Autoryzowany Przedstawiciel 
Astron, MBS Buildings S.A. 
Budynek składa się z części produkcyjnej o pow. 
470m², magazynu i trójkondygnacyjnego
kompleksu biurowego przeznaczonego dla działu 

sprzedaży i administracji.
Dodatkowo wyposażony jest w panele
solarne o pow.100m². Na elewacji na wysokości 
6 metrów, zostały przytwierdzone do konstrukcji 
stalowej, 30 centymetrowej grubości betonowe
elementy.
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Fabryka Elektrycznych Pojazdów Szynowych
Joint Venture z Grupą Stadler Rail w Białorusi

Szwajcarska Grupa Stadler Rail AG jest liderem 
w Europie w branży pojazdów szynowych. Efektem 
joint venture z białoruskim BelkOmunMash,
producentem elektrycznych pojazdów transportu 
publicznego jest OAO Electric Transport łączący 
najlepsze szwajcarskie i białoruskie produkty 
i praktyki. Astronowi powierzono dostarczenie hali
stalowej przeznaczonej na nową fabrykę
niedaleko Mińska. Nowy zakład produkcyjny
jest częścią dużego projektu. 
Fabryka licząca 29 650 m² jest obecnie
w trakcie budowy i rozpocznie produkcję
pojazdów z końcem 2013 roku. 
Zakład jest wyposażony w kilka suwnic
o udźwigu do 30 ton. Ramy osiągają imponującą 

wysokość 20 m i 85 m szerokości. 
Rozplanowanie i wyposażenie jest nastawione na 
maksymalizację efektywności produkcji. 
Budowa została rozpoczęta w marcu i ku zadowoleniu
klienta postępuje szybko. W międzyczasie Grupa 
Stadler Rail AG wygrała przetarg na dostarczenie 
24 dwupoziomowych pociągów dla rosyjskiego
operatora Aeroexpress. Pociągi te będą 
wykorzystywane do obsługi tras z centrum
Moskwy do trzech portów lotniczych. 
Wartość zamówienia wyniosła w przybliżeniu 
350 mln Euro. Montaż pociągów przewidziany jest
w nowym zakładzie. Aby podołać temu
zamówieniu Grupa Stadler Rail AG podpisała rozbudowę 
zamówionej hali o kolejne 8 000 m².
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Zrównoważony rozwój jest jedną z globalnych
kwestii, które dotyczą każdego rodzaju
działalności. 
Dla wszystkich przedsiębiorstw działających
w sektorze budowlanym jest już priorytetem.
Idea zrównoważonego budownictwa polega

na projektowaniu i budowaniu z myślą o
środowisku. Istotne jest ograniczenie zużycia
energii, wykorzystania zasób naturalnych,
ograniczenie produkcji odpadów i transportu.
W Astronie zwracamy uwagę na trwałość,
zapewniając uproszczone i bardziej przyjazne

dla środowiska rozwiązania, aby pomyślnie
zakończyć projekty naszych klientów.

Globalne podejście do zrównoważonego rozwoju
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Focus Point:  Sustainabil i ty

Projekt

Produkcja

Transport

Montaż

Życie

Recykling

Surowiec    

     

 Stal jest jednym z niewielu materiałów, który
prawie w stu procentach podlega recyklingowi.

 Stal może być poddana recyklingowi bez utraty 
wartości.

 Niewiele materiałów ma tą zaletę, że mogą być 
tak łatwo, szybko i opłacalnie przekształcane.

 Stal jest najbardziej elastycznym z ponad 2000 
różnych rodzajów surowców.

 Stal o wysokich właściwościach 
mechanicznych pozwala na wykorzystanie mniej 
materiału niż w przypadku innych surowców.
  
 Stal nie jest odpadem, ponieważ nowoczesne 
zakłady recyklingu mogą sortować prawie każdy 
materiał.

 Poprzez stałe badania właściwości użytkowych 
wyrobów stalowych można ocenić zużycie 
materiału.

 Co druga tona stali produkowana jest z 
surowców wtórnych.

Stal jako 
surowiec 
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Luxembourg:
Route d'Ettelbruck
L-9230 Diekirch
Tel.: +352 80291-1

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

Poland:
ul. Kolejowa 311
Sadowa
PL-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 Cx 03
Tel.: +33 (0)1 6462-1616

Russia:
15, bldg.1, Zubarev lane
office 336
Moscow, 129164, Russia
Tel.: +7 495 981 3960

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

Romania:
Soseaua de Centura nr. 8
Stefanestii de Jos
RO-077175 Ilfov
Tel.: +40 21209 4112 

United Kingdom:
Evans Business Centre
Mitchelston Ind. Estate
GB-Kirkcaldy, Fife
KY1 3NB
Tel.: +44 1592 65 23 00

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

Ukraine:
Nikolaya Grinchenko str. 4
office 155
Kiev, 03038, Ukraine
Tel.: +38 050 452 9 452

Russia:
Malaya Mitrofanevskaya str. 1
Lit. A, office 21
St. Petersburg, 198095, Russia
Tel.: +79108134137

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

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

Lindab Buildings:

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

Czech Republic:
Kojetínská 71
CZ-75002 Přerov
Tel.: +420 581 250 222


