
Budynki z naturalnym oświetleniem
Idealne do uprawiania sportu przez cały rok 







TRWAŁE ROZWIĄZANIE 

Obiekty z naturalnym oświetleniem zostały zaprojektowane 
tak, aby spełniać normy budowlane. Wszystkie projekty są 
opracowywane i rygorystycznie testowane w celu spełnienia 
wymogów wytrzymałościowych i jakościowych.

Budynki sportowe są trwałe, praktyczne, łatwe w utrzymaniu 
oraz mogą być bardziej efektywne ekonomicznie niż budynki 
wznoszone w sposób tradycyjny.  

Ze względu na przepuszczalność światła naturalnego można 
zmniejszyć lub wręcz wyeliminować potrzebę sztucznego 
oświetlenia nawet w pochmurne dni. 

ZALETY:

 Naturalne oświetlenie wewnątrz obiektu 
          Estetyczny wygląd i minimalne koszty eksploatacyjne 
 Szybka dostawa i montaż  
          Krótki czas reazliacji na budowie 
 Niższe koszty inwestycji
          Kompleksowe i ekonomiczne rozwiązanie
 Atrakcyjna i prosta architektura  
          Doskonale wpisuje się w sportowy charakter otoczenia
 Zaprojektowane bez podpór wewnętrznych
          Pozwala na nieograniczone wykorzystanie przestrzeni
 Bezpieczne i przyjazne dla środowiska
          Stal i tkaninę można poddać procesowi recyklingu 

Budynki z naturalnym oświetleniem

Hale sportowe oświetlone naturalnym światłem dziennym 
pozwalają uprawiać sport przez cały rok, bez względu 
na niekorzystne warunki pogodowe. 
Nawet w pochmurne dni, obiekty rekreacyjno-sportowe 
są jasne, świeże i zachęcające. 

Podwójny splot (siatka)

Jasny materiał pozwala na 
maksymalne doświetlenie wnętrza 

POWŁOKI 

Powłoka Norseman Structures wykonana jest w specjalnej 
technologii zapewniającej jej niezwykłą trwałość i wytrzymałość.  

Skład powłoki
• Powłoka jest wytwarzana z tkanin polietylenowych,  

tworzona przy użyciu warstw plecionych taśm i pokryta 
grubą warstwą ochronną, aby uniknąć uszkodzenia przez 
promienie UV.

• Podwójny splot zapewnia wysoką wytrzymałość w stosunku 
do wagi oraz odporność na rozerwanie, rozcięcie i na

Dostępne opcje
• Tkanina dostępna w wielu atrakcyjnych kolorach.
• PVC, ognioodporne (FR), tkaniny dostępne  

w ciemniejszych kolorach.

Astron rozpoczął współpracę 
z Norseman Structures, wiodącym 
kanadyjskim producentem hal 
namiotowych, aby zaoferować 
nowe rozwiązanie na rynku 
europejskim. 

przebicie.



Wyjątkowe właściwości tkaniny 
zapewniają, że w budynkach jest 
cieplej w zimie i chłodniej latem 
niż na zewnątrz.

Obiekt bez podpór wewnętrznych 
zapewnia nieograniczoną przestrzeń 
dla różnych dyscyplin sportowych.

Gotowe rozwiązanie jest bardziej 
ekonomiczne i szybsze w realizacji niż 
w przypadku tradycyjnych budynków.

Budynki idealne do uprawiania sportu przez cały rok

Podwójny splot (siatka)

Jasny materiał pozwala na 
maksymalne doświetlenie wnętrza 
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