
Hale „ALU” stwarzają nieograniczone możliwości aranżacji wnętrza, doskonale sprawdzają się przy organizacji 
każdego rodzaju eventu. Stosowane są zarówno jako tymczasowe obiekty wystawowe, hale targowe, tymczasowe 
pawilony handlowe jak i sale konferencyjne. Funkcjonalne i estetyczne hale mogą spełniać funkcję zadaszenia dla 
cateringu, plenerowych sal weselnych oraz imprez firmowych, koncertów plenerowych.

Nasze hale namiotowe zapewniają użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu. Funkcjonalność i 
bezpieczeństwo hal umożliwia ich wykorzystanie zarówno w okresie letnim jak i zimowym. Skutecznie chronią 
wszystkich uczestników wydarzenia przed zmiennymi warunkami pogody. 

Pod względem wizualnym mogą być wykończone według indywidualnych potrzeb. Zakres wyposażenia 
dodatkowego proponowanych hal [w tym  nagrzewnice, klimatyzatory, ściany dzielące, oświetlenie i inne], 
różnorodność wykończenia [w tym ściany wykonane ze szkła bezpiecznego lub paneli PVC, podsufitka, ściany 
dzielące] sprawiają, że proponowane hale zapewniają optymalną elastyczność przy organizacji wydarzeń nie tylko w 
zakresie pory roku ich użytkowania ale również wielkości i rodzaju eventu.
Krótki czas dostawy, szybka realizacja całkowitego montażu i demontażu .
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HALE ALU

Wykończenie i wyposażenie

W Y N A J E M          S P R Z E D A Ż          S E R W I S



REKORD Hale Namiotowe sp. z o. o.   ul. Mazowiecka 17   50-412 Wrocław   tel./fax +48 71 343 83 88   e-mail: rekord@halenamiotowe.com.pl   www.halenamiotowe.com.pl

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 mieszkalne, sale komputerowe, hale magazynowe, hale eventowe, hale imprezowe, stołówki itd.

od 5m do 30m ( from 197inch to 1181inch)

dowolna, w module co 5m

od 3,83m do 8,78m (from 151inch to 346inch)

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

w zależności od zamówienia, np. champion door

dostępne w naszej ofercie

w zależności od rozmiaru namiotu

jako opcja, np. płyty betonowe, panele antypoślizgowe itp. 

Parametry techniczne hal:

W Y N A J E M          S P R Z E D A Ż          S E R W I S


