Absolutní mobilita…

HALU SI MŮŽETE TAKÉ
PRONAJMOUT
Stejně jako všechny naše produkty se
i skladové haly vyrábí v Německu z čistě
evropských materiálů. Aby si špičkovou
kvalitu mohl dovolit skutečně každý,
nabízíme vám také možnost dlouhodobého
pronájmu s následným odkupem haly.
Ať už se rozhodnete jakkoli, ozvěte se nám,
rádi vám s výběrem poradíme. Každý den
jsme vám k dispozici od 8 do 22 hod. na
tel. čísle +420 608 907 904 nebo na e-mailu
info@airarea.cz

Montované skladové haly HTS jsou ideální pro
všechny, kteří potřebují rychle vyřešit stavbu
skladu, ale zároveň požadují maximální
kvalitu. Unikátní mobilní řešení skladovací
haly můžete pořídit jako neizolovaný nebo
plně izolovaný „energeticky efektivní“
objekt. V druhém případě jde o tzv. thermo
halu s vynikajícími tepelnými vlastnostmi.
Skladové haly naší společnosti jsou
připraveny na maximální zatížení větrem
a sněhem – vždy s ohledem na region,
ve kterém se nachází.
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SKLADOVÉ HALY
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HTS technologie
in Czech & Slovakia,
Russia & Middle Asia
and Israel

Od roku 1992 prodáváme německá mobilní řešení HTS technologie.
AIR AREA company s.r.o. je výhradním distributorem produktů HTS.

DODÁVÁME KOMPLETNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• vstupní dveře
• vjezdová vrata
• osvětlení
• energetické rozvody
• vzduchotechnika
• kanceláře

PROČ SKLADOVACÍ HALU
OD NAŠÍ SPOLEČNOSTI?
• extrémně rychlá montáž - například halu
20×50 metrů (1000m2) vám předáme k užívání
do 4 dní
• variabilita - haly lze prakticky neomezeně
nastavovat a dále rozšiřovat

MOBILNÍ SKLADOVÉ HALY
POSTAVÍME ZA PÁR DNÍ
Měníme principy stavebnictví! Skladové haly
o rozměrech 20×50 m, které odolají všem
povětrnostním podmínkám, vám postavíme
do 4 dnů. Vsaďte na špičkovou německou
kvalitu značky HTS s více než 50letou tradicí.
Naše skladovací haly rostou spolu s vaším
byznysem. Potřebujete-li navýšit skladové
kapacity, můžete stavbu bez problémů rozšířit.
Běžně stavíme haly široké 3 až 50 metrů a vysoké
2,2 až 11 metrů. Halová konstrukce navíc stojí
bez podpory jediného vnitřního sloupu.

• životnost - několikanásobně delší životnost
oproti většině hal a konstrukcí, které se dnes
zpravidla vyrábějí v Číně. Výroba našich hal je
od prvního do posledního šroubku v Německu
z čistě evropských materiálů – vše TOP kvalita
• ukotvení haly - k ukotvení haly není třeba
betonový fundament ani piloty, montáž je
možná na libovolném povrchu
• mobilita - bezstarostné a rychlé přemístění
s minimálním narušením provozu. Haly
kdykoliv bez sebemenších problémů
rozložíte a postavíte na novém místě.
Levné haly z Číny už po rozložení nikdy
nedáte
dohromady,
podobně
jako
třeba laciný stůl ze supermarketu. Naše
výrobky jsou mobilní nejen svým názvem,
ale i reálnými vlastnostmi

