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Innovators in steel buildings

UPSILON
Omega

A szükséges

könnyed

|| STABILITÁS

Miért használ a Frisomat hidegen hengerelt, nagyszilárdságú acélt? Mert könnyebb,
gyorsabb, tehát gazdaságosabb. A kisebb súly alacsonyabb árakat biztosít a gyártás
és a szállítás terén is. Könnyű szerszámaink használatával épületeink összeszereléséhez

A Frisomatnál a kettes a szerencseszám. Egy

akár 2 ember is elegendő. Az eredmény: minimális ökológiai hatás. A hidegen

épület összeszereléséhez 2 emberre van szükség,

hengerelés soha nem látott stabilitást és szilárdságot eredményez. Valódi fejlesztés.

2 hétre vagy 2 hónapra. Hogyan? Egyedüli nemzetközi gyártóként és kivitelezőként a Frisomat

találékony

a folyamat egészét kézben tartja, a tervezéstől

|| TERVEZÉS

kezdve a gyártáson keresztül egészen a kivitele-

A Frisomat egyedülálló Meccano technikájának nincs párja. Minden egyes alkatrészt

zésig. Ön és mi, a szükséges 2.

előre gyártunk, ezért tökéletesen összeillenek. Az aprólékos tervezés, fejlesztés és
gyártás az innovatív szerkezetek és megoldások széles választékát eredményezi, a
helyi szabályozásoknak és előírásoknak megfelelve. Az integrált termelési és fejlesztési
láncnak köszönhetően a Frisomat garantálja, hogy a projektek költségei világosak
és átláthatóak lesznek. A folyamat minden egyes lépésének kézben tartásához a
Frisomat a legmodernebb technológiát használja. Megnyugtató gondolat.

vigyázz

|| KÉSZ

Rajt! Az előre gyártott, innovatív és szabvány alkatrészeknek köszönhetően a Frisomat
termékeit könnyű összeszerelni. Szakembereink a legapróbb részletekig ismerik a
rendszert. A Frisomat szerelőbrigádjai készen állnak az Ön csarnokának összeszerelésére bárhol Európában, sőt a világ bármely pontján. Következetes hozzáállás. Ez az
integrált folyamat utolsó láncszeme. És mindez az Ön legjobb kiszolgálása érdekében.

A Belgiumban 1978-ban alapított Frisomat mára Európa szinte minden
országában rendelkezik irodával és telephellyel.

Frisomat

|| MEGÉRINT

Előre gyártott és standardizált szerkezeteink ellenére a személyre szabás lehetőségei
határtalanok. Szinte minden elképzelhető épület megvalósítása lehetséges, legyen
az bármennyire bonyolult vagy kifinomult. Az alapoktól az utolsó simításig, minden
összetevő a Frisomat kézjegyét viseli. Mindez szabványosított alkatrészekből, de
minden egyéni igényt kielégítve.

Frisomat

|| OMEGA UPSILON

Felvonulási épület, raktár vagy műhely. Időszaki vagy végleges használatra.
A Frisomat csarnokok alkalmazási lehetőségei szinte korlátlanok.

Könnyű, mégis szilárd. Az egyes szerkezeti elemeket akár két ember is
könnyedén összeszereli, mint egy hatalmas építőjátékot.
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Méretek

Omega. Végleges vagy ideiglenes megoldás verhetetlen áron.
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A méretek a helyi szabványok és előírások függvényében eltérhetnek.

Frisomat

|| OMEGA UPSILON

OMEGA
elegáns

Ötcsillagos választás:
• Szélesség 7,6 m-től 20 m-ig, magasság 3,8 m-től 7,5 m-ig
• Íves cső- vagy IPE profilos acél vázszerkezet
• Műanyag bevonatos acél hullámlemez burkolat
• Könnyen átépíthető
• Tárolóépület verhetetlen áron

|| STABILITÁS

Elegáns vonalú, gazdaságos tárolóépület. A méretek széles választéka, ideiglenes vagy végleges használatra

A gyors és gazdaságos megoldás

A különleges koncepciónak köszönhetően, az Omega csarnok
szinte bárhol felépíthető, és mindez verhetetlen áron. Az impregnált

Elegáns vonalú, íves acélcsarnok, verhetetlen áron. Akár ideiglenes

fából készülő szelemenek használata gyors kivitelezést tesz lehetővé

vagy végleges tárolóhelyre van szüksége, az Omega típus a megfelelő

anélkül, hogy a csarnok szilárdsága vagy stabilitása csökkenne.

választás. A helyi terhelési adatoktól függően cső- vagy IPE profilokból
készülő főtartókat egymástól 2,44 m-re építjük be, így az íves formának

Felhasználási területek

köszönhetően, az egyes pontalapokra egyenletes eloszlású, alacsony
terhelés jut. Az alacsony terhelés lehetővé teszi, hogy olcsó, gyorsan

Az ipartól a mezőgazdaságon át a bányászatig, Izlandtól Afrikáig, az

kivitelezhető, előregyártott beton elemekből készülő alapozást

Omega megbízhatóságot és kényelmet jelent. Akár műhelyre vagy

készítsünk. Lehetőség van arra is, hogy az Omega csarnokot előre

egyszerű tárolóépületre van szüksége, rövidebb vagy hosszabb időre,

elkészített lemezalapra vagy támfalra rögzítsük. Ebben az esetben

az Omega az igazi megoldás. A mezőgazdaságban, a repülésben,

a rögzítéshez speciális horgonycsavarokat használunk. Ideiglenes,

az iparban, bármilyen célra, az Omega gazdaságos, biztonságos és

rövidtávú használat esetén ideiglenes alapozás is készíthető. Az íves

rugalmas tárolási lehetőséget biztosít. Egyszerűen és gyorsan felépíthető

acélszerkezet elemei festett kivitelben készülnek. Az előregyártott fa

és ugyanilyen könnyen áttelepíthető. Ha csak néhány hónapról vagy

szelemenek gombásodás ellen védő impregnálást kapnak. A kiváló

akár több évtizedről van is szó, az Omega megállja a helyét.

minőségű acél hullámlemez burkolatot saját üzemünkben gyártjuk,
speciálisan erre a célra, íves kivitelben. A könnyű szerkezeti elemek
egyszerű szállíthatóságot és gyors szerelhetőséget biztosítanak. Igény
esetén tető-felülvilágító lemezeket és széles tolókapukat építünk be.
Repülőgéphangárok vagy speciális géptárolók esetén extra széles
tolókapuk is rendelhetők.
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Méretek

Upsilon. Gazdaságos tárolóépület a világ bármely pontján.
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A méretek a helyi szabványok és előírások függvényében eltérhetnek.

Frisomat

|| OMEGA UPSILON

UPSILON
elegáns

Ötcsillagos választás:
• Szélesség 5 m-től 11 m-ig, oldalfal magasság 2,5 m-től 3,7 m-ig
• Íves cső- vagy IPE profilos acél vázszerkezet
• Műanyag bevonatos acél hullámlemez burkolat
• Gyorsan és rugalmasan felépíthető és bővíthető  
• Gazdaságos tárolóépület, függőleges homlokzatokkal

|| STABILITÁS

A függőleges homlokzatoknak köszönhetően a tárolóhely jobban kihasználható. Elegáns vonalú, gazdaságos tárolóépület.

Megbízhatóság és kényelem minden esetben

Az Upsilon típushoz tartozékként fix tető-felülvilágító burkolatot,
valamint 1 db tolókaput építünk be. Az Upsilon típus kétséget

Minden Frisomat csarnokot úgy tervezünk, hogy elbírja az előírt

kizáróan egy költséghatékony befektetés.

terheléseket. A helyi terhelési adatoktól függően cső- vagy IPE
profilokból készülő főtartókat egymástól 2,44 m-re építjük be, így az
íves formának köszönhetően, az egyes pontalapokra egyenletes

Felhasználási területek

eloszlású, alacsony terhelés jut. Az alacsony terhelés lehetővé teszi,
hogy olcsó, gyorsan kivitelezhető, előregyártott beton elemekből

Az

Upsilon

típus

szinte

bárhol

felépíthető.

Akár

egyszerű

készülő alapozást készítsünk. Lehetőség van arra is, hogy az Upsilon

raktárépület akár műhely lesz belőle, az Upsilon egy gyorsan

csarnokot előre elkészített lemezalapra vagy támfalra rögzítsük.

megtérülő befektetés! A mezőgazdaságtól a raktározáson át,

Ebben az esetben a rögzítéshez speciális horgonycsavarokat

az ipari felhasználásig, bármilyen célra az Upsilon gazdaságos,

használunk. Ideiglenes, rövidtávú használat esetén ideiglenes

és rugalmas tárolási lehetőséget biztosít. Egyszerűen és gyorsan

alapozás is készíthető. Az íves acélszerkezet elemei festett kivitelben

felépíthető és ugyanilyen könnyen áttelepíthető.

készülnek. Az előregyártott fa szelemenek gombásodás ellen
védő impregnálást kapnak. A kiváló minőségű acél hullámlemez
burkolatot saját üzemünkben gyártjuk. A könnyű szerkezeti elemek
egyszerű szállíthatóságot és gyors szerelhetőséget biztosítanak.
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testreszabjuk

|| A SZABVÁNYOKAT

A standardizált, előregyártott elemek használata mellett, az Ön különleges igényeit is ki tudjuk elégíteni akár a tervezés akár a kivitelezés során is.
Különböző színeket, hőszigeteléseket, és egyéb kiegészítőket kínálunk. Bármit, amire szüksége lehet.

Burkolatok különböző színekben

Alapozás

A minőséget a burkolat különböző rétegei garantálják: A Frisomat kizárólag

A

kiváló minőségű, 275g/m2 mennyiségű horgannyal bevont, S280-as, műanyag

függően, az Omega és az Upsilon típusok esetén

bevonatos acéllemezből gyártja a burkolatot.

olcsó, gyorsan kivitelezhető, előregyártott beton

helyi

talajviszonyoktól

elemekből

készülő

valamint

előírásoktól

pontalapozást

készítünk.

Felületi bevonat szabvány színekben

Lehetőség van arra is, hogy a csarnokot előre

Primer bevonat

elkészített lemezalapra vagy támfalra rögzítsük.

Passzív réteg

Ebben

Cink réteg

horgonycsavarokat használunk. A rögzítés módja

Acél lemez

megfelel az előírt szél- és hóterhelés támasztotta

Cink réteg

követelményeknek. Rövidtávú használat esetén

Passzív réteg

ideiglenes

Belső védőbevonat

nem szükséges komoly földmunka vagy terep-

az

esetben

alapozás

a

is

rögzítéshez

készíthető,

speciális

melyhez

előkészítés.
Színek széles választékát kínáljuk.

RAL 1015

RAL 1023

RAL 5008

Hőszigetelés
RAL 5010

RAL 3000

RAL 6009

RAL 6011

Az Omega és az Upsilon típus is többféle módon
szigetelhető. A csarnok céljától és helyétől függően
választhat egyszerű, csak alapvető hővédelmet

RAL 7022

RAL 8014

RAL 8012

RAL 2008

RAL 9006

RAL 9002

RAL 3012

és páramentesítést jelentő hőszigetelő fóliát, vagy
komolyabb igények esetén speciális hőszigetelő
paplant. Kérje tanácsunkat!

Frisomat

|| OMEGA UPSILON

példát

|| MUTATUNK

Innovators in steel buildings. Több, mint 30 éves tapasztalattal rendelkezünk, 20 000-et meghaladó
projektet zártunk le a világ szinte minden pontján
közel 20 000 vásárlónk megelégedésére. Csaknem
minden csarnok esetében sajátos szabályozásokkal, előírásokkal és nehézségekkel szembesültünk.
A nehézségek nem számítanak, mi megépítjük!
Bárhol, bármikor. Örömünkre szolgál, hogy megvalósíthatjuk elképzelését.

Jerez de la Frontera, Spanyolország (Omega)

Svodín, Szlovákia (Upsilon)

Antwerp, Belgium (Upsilon)

Abbeville, Franciaország (Omega)
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Aveiro, Portugália (Omega)

Ridderkerk, Hollandia (Upsilon)

Emmerich am Rhein, Németország (Omega)

Varsó, Lengyelország (Upsilon)

Tamási, Magyarország (Omega)

Biala, Bulgária (Upsilon)

Frisomat

|| OMEGA UPSILON

Marseille, Franciaország (Omega)

Santarém, Portugália (Upsilon)

Blois, Franciaország (Omega)

Halimba, Magyarország (Upsilon)

Hoek Van Holland, Hollandia (Upsilon)

Ghent, Belgium (Omega)
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A Frisomat a termékek széles választékát kínálja. 7 komplett épületrendszert több, mint 200 lehetséges standard méretben.
Típusaink teljes egészében modul rendszerűek, biztosítva ezzel megrendelőinknek a teljes választási szabadságot.
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Belgium - Bulgária - Franciaország - Németország - Magyarország - Hollandia - Lengyelország - Portugália - Románia - Szlovákia - Spanyolország - Ukrajna - Angola - Litvánia
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@ info@frisomat.hu
www.frisomat.hu

z
Me

 +36 84 323-333
 +36 84 322-652

Za

Csárdaréti u.5.
H - 8611 Siófok
Magyarország

A méretek és az egyéb opciók a helyi szabványok és előírások függvényében változhatnak. (HU)
I n n ova t o r s i n s t e e l b u i l d i n g s

