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ALU SERIES
ENDÜSTRİYEL TAŞINABİLİR
YAPILAR
Taşınabilir yapılarımız statik olarak bölgesel kar
yükü ve rüzgar yükü dikkate alınarak tasarlanmakra ve projeniz süresince sizlere hizmet ettikten
sonra fire oluşmadan yeni lokasyonuna sökülerek
taşınabilmektedir.
Değişen ihtiyaçlarınıza göre yeni elemanlar ilave
ederek yada çıkartarak uyarlanabilirler. Depolama,
lojistik, üretim ve şantiye hizmet yapıları için ideal
çözümlerdir.
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İŞİNİZİ KORUMAYA ALIN...
STRUCTAS endüstriyel kullanım amaçlı prefabrike yapıların tasarımı, üretimi ve montajını
gerçekleştirmektedir. Yapılarımızın temel prensibi
ekonomik, hızlı ve kolay kurulum özelliğine sahip
olmasıdır. Her zaman en ‘y’ f’yat ve kal’tey’ garant’
ed’yoruz/
Yapilarimiz ‘ht’ya.larinizi tam olarak karşılayacak
personelinize konforlu bir çalışma ortamı sağlarken
makina ve ekipmanlarınızı dolayısı ile yatırımınızı
korumanıza yardımcı olacaktır.
- Hızlı teslimat ve güvenli montaj.
- projenize göre ölçeklenebilir.
- Özel ihtiyaçlarınız doğrultusunda uyarlanabilir.
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TEKNİK DETAYLAR
KONSTRÜKSİYON

DUVAR KAPLAMALARI

ALU Serisi Endüstriyel yapılar sıcak galvaniz daldırma çelik bağlantı parçaları ile desteklenmiş aluminyum profillerden oluşmaktadır.Konstrüksiyonu oluşturan farklı kesitlerdeki
alüminyum profiller özel yapısal alaşımdan eksrüde edilmekte ve termikleme işlemine tabi
turulmaktadır. 30m açıklığa kadar üretilebilen ALU Serisi Endüstriyel yapılarımız 5m lik
akslar halinde istenilen uzunlukta kurulabilir.

Yarpıların yan duvarlarının kaplanması için çok sayıda şeçenek mevcuttur.
farklı kalınlıklarda İzolasyonlu sandviç panel, trapez saç ve PVC membran bu
seneçeklerden başlıcalarıdır.

TEMEL
ALU SERİSİ ENDÜSTRİYEL yapılarımız minumum temel betonuna ihtiyaç duyar. Beton temel
önceden ankraj hazırlığını gerektirmez. İşletme
sahanızdaki hazır beton zemine kimyasal veya
mekanik ankraj ile tespit edilebilirler.

>

STANDART ÖLÇÜLER
ALU Serisi Endüstriyel yapılar geniş açıklıklarda kurulabilir ve yapı içerisinde hareket alanını azaltacak ilave kolonlar içermezler.
					

Structas buildings are available in the following standard sizes:
EN
(m)

YAN YÜKSEKLİK
(m)

KAR YÜKÜ
(kN/m2)

RÜZGAR YÜKÜ
(km/h)

ÇATI
EĞİMİ

10m

3/4/5/6

0,75

120/149

18o

15m

3/4/5/6

0,75

120/149

18o

20m

3/4/5/6

0,75

120/149

18o

25m

3/4/5/6

0,75

120/149

18o

30m

3/4/5/6

0,75

120/149

18o

Ölçüler ve statik değerler bölgeye ve mevzuata göre değişiklik gözterebilir

AVANTAJLAR
Uygun Maliyetli
Tüm yapılarımız kısa sürede monte edileblir ve maliyetli temele ihtiyaç duymazlar. Alüminyum konstrüksiyonunun sağladağı avantaj
sayesinde hızlı kurulabilen yapılarımız kurulum sırasında minimum ekipmana ihtiyaç duyar. Çatı örtüleri modüler yapısı sayesinde hızlı
bir şekilde takılabilir..

Çok Fonksiyonlu
Structas Alu Serisi Endüstriyel yapılar kapalı alan ihtiyacınız olan her yerde kullanılabilir.Depolama, Lojistik ve üretim amaçlı her türlü
kapalı alan ihtiyaçlarınızı karşılar.

İnovatif
Alu Serisi Endüstriyel yapılar konvensiyonel binalarla kıyasla bir çok avantajlar sunarlar. Yüksek teknoloji ürünü PVC membran çatı
örtüleri, Özel alaşımlı alüminyum konstrüksiyonu bir çok açıdan avantajlar sağlar.

Hız
İşletmenizde acil bir kapalı alan ihtiyacınız mı var? Aynı zamanda ekonomik olmasını mı istiyorsunuz? Çözüm ALU Serisi Endüstriyel
yapılar. Üretim hızı, montaj süresi konvensiyonel binalara kıyasla çok avantajlıdır.

Taşınabilir
Tüm yapılarımız gerektiğinde fire oluşmadan sökülerek yeni yerine kolaylıkla taşınabilir. İkinci el satışında da çok değerli olan ALU serisi
Endüstriyel yapılar dünyanın her yerinden talep görecektir.
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