
Przestronne i efektowne namioty sferyczne – zwane też kulistymi – to propozycja dla klientów poszukujących 
niestandardowych i nowoczesnych rozwiązań. Tego rodzaju namioty stanowią atrakcyjną alternatywę dla powszechnie 
stosowanych namiotów o klasycznych kształtach. Namioty sferyczne charakteryzują się nie tylko wyjątkowym, 
efektownym kształtem , ale także wysoką funkcjonalnością. Brak wewnętrznych podpór pozwala na dowolne, 
optymalne zagospodarowanie wewnętrznej przestrzeni. Znakomicie nadają się one do organizacji wszelkiego rodzaju 
imprez w plenerze mogą również stanowić interesującą wizerunkowo, bazę dla kawiarni czy restauracji.

Namioty sferyczne o różnej wielkości, można łączyć tworząc z nich, oryginalne konfiguracje. Nieskomplikowana, 
mobilna konstrukcja, to także łatwy sposób na szybką budowę, atrakcyjnego, wzbudzającego zainteresowanie, 
pawilonu handlowego na łonie natury. Zarówno konstrukcja jak i poszycie namiotów sferycznych, wykonane są z 
najwyższej jakości materiałów. Staranne wykonanie z najlepszych materiałów i zgodnie z przemyślanym projektem oraz 
obowiązującymi standardami jakościowymi, gwarantuje bezpieczne, wieloletnie użytkowanie produkowanych przez 
nas namiotów sferycznych.
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HALE WLS

Konstrukcja
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Zastosowanie:

Przedział rozpiętości:

Długość:

Wysokość w kalenicy:

Dostępne kolory materiału:

Izolacja za pomocą gali:

Dekoracja (gala):

Obciążenie śniegiem:

Wytrzymałość na porywy wiatru:

Ilość drzwi:

Ilość okien:

Bramy:

Wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja:

Ilość rękawów wentylacyjnych:

Podłoga:

namioty eventowe, glampingi, kina 3D, sale koncertowe, sale konferencyjne, namioty imprezowe

średnica podstawy Ø=6m ÷ 50m (from 236in to 1969in)

uzależniona od średnicy podstawy

uzależniona od średnicy podstawy (H≈0,5 Ø)

dowolna kolorystyka

w zależności od zamówienia

kolor i typ w zależności od zamówienia

0,2 kN/m2 (chyba, że w projekcie podano inaczej)

28 m/s (chyba, że w projekcie podano inaczej)

dowolna 

w zależności od projektu

brak

dostępne w naszej ofercie

w zależności od rozmiaru namiotu

jako opcja, np. na ruszcie systemowym dopasowanym do średnicy namiotu 

Parametry techniczne hal:


