
                    ЕДНОТРЪБНИ ДЪГОВИДНИ ХАЛЕТА „HOCHLÄNDER”  

Много стабилни дъговидни халета от PVC винил и тръбна стоманена конструкция. Изпитани от Германския 

инженерингов институт по статиката. Тези халета са добра алтернатива на монолитното  строителство, тъй 

като те са стабилни и устойчиви, но може да бъдат лесно монтирани, демонтирани и преместетни. За 

покритие се използва най-новия германски  PVC материал от 720 г / м².  Дъговидната им  форма намалява 

въздействието на натоварванията и предлага максимална защита от атмосферни влияния. По този начин 

стоки, транспортни средства и селскостопански животни и машини са ефективно защитени от слънце, вятър и 

валежи през цялата година. 

       

 
Халетата са окомплестовани с предна и задна транспортна врата с размери 3,5х3,5 метра, както и с  2 броя 

врати за персонал. w
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СТАТИКА                                                                                                           

Висока безопасност: В статиката се тествани и одобрени 

от  Немска инженерингова организация регистрирана в 

Асоциацията на инженерите консултанти (ВБИ). 

       В резултат устойчивостта на натоварване от вятър в 

съответствие с DIN EN 1991, при максималната измерена 

сила на вятъра. Вятър по скала 10 и нагоре не е проблем -

за тези халета.  

      Товароносимостта за това хале, се изчислява в 

статиката и се изразява в кг / m².  

      Статика е съобразено със стандартите DIN: 

          DIN EN 1990   

          DIN EN 1991 

          DIN EN 1993 

      Ръководството за монтаж и статика, както и всички 

необходими части за сглобяване са включени в  

доставката. 

      Закрепваща система за конкретните  почвени 

повърхности трябва да бъдат избрани предварително, 

според нуждите на клиента**. 

       Статиката на сградите е изчерпателна и може да бъде 

представена пред съответните  органи. 

                    

 Пожароустойчивосттта на  PVC материала: нашите PVC 

мембрани са сертифицирани за  противопожарна защита 

съгласно DIN 4102 B1 / B2  (EN 13501-1) 
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Дъговидни халета с растояние между носещите дъги 2 метра, 2 врати 3,5х3,5 метра и 2 врати за персонал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Покривен материал PVC 720 g/m2 

Издръжливост на 
натоварване сняг 

Max 48 kg/m2 

Издръжливост на 
ветрово натоварване  

Coef 10 (90km/H) 

Стоманенено тръбна 
носеща рамка 

Вертикални  76 мм 
/хоризонтални 60 мм 

Размери/Квадратура  9,15 x 10m -91,50 m² 

Цена с ДДС 8 511  лв.* 

Покривен материал PVC 720 g/m2 

Издръжливост на 
натоварване сняг 

Max 48 kg/m2 

Издръжливост на 
ветрово натоварване  

Coef 10 (90km/H) 

Стоманенено тръбна 
носеща рамка 

Вертикални  76 мм 
/хоризонтални 60 мм 

Размери/Квадратура  9,15 x 10m -91,50 m² 

Покривен материал PVC 720 g/m2 

Издръжливост на 
натоварване сняг 

Max 48 kg/m2 

Издръжливост на 
ветрово натоварване  

Coef 10 (90km/H) 

Стоманенено тръбна 
носеща рамка 

Вертикални  76 мм 
/хоризонтални 60 мм 

Размери/Квадратура  9,15 x 12m -109,80 m² 

Цена с ДДС 9 587 лв.* 

Покривен материал PVC 720 g/m2 

Издръжливост на 
натоварване сняг 

Max 48 kg/m2 

Издръжливост на 
ветрово натоварване  

Coef 10 (90km/H) 

Стоманенено тръбна 
носеща рамка 

Вертикални  76 мм 
/хоризонтални 60 мм 

Размери/Квадратура  9,15 x 20m - 183,00 m² 

Цена с ДДС 14 558  лв.* 

Покривен материал PVC 720 g/m2 

Издръжливост на 
натоварване сняг 

Max 48 kg/m2 

Издръжливост на 
ветрово натоварване  

Coef 10 (90km/H) 

Стоманенено тръбна 
носеща рамка 

Вертикални  76 мм 
/хоризонтални 60 мм 

Размери/Квадратура  9,15 x 26m - 237,90 m² 

Цена с ДДС 20 394  лв.* w
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Дъговидни халета със завишена товароносимост до 100 кг на м2.  Растояние между носещите дъги е 1 метър, 

халетата са оборудвани с 2 отделни транспортни врати 3,5х3,5 метра и 2 отделни врати за персонал.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покривен материал PVC 720 g/m2 

Издръжливост на 
натоварване сняг 

Max 100 kg/m2 

Издръжливост на 
ветрово натоварване  

Coef 10 (90km/H) 

Стоманенено тръбна 
носеща рамка 

Вертикални  76 мм 
/хоризонтални 60 мм 

Размери/Квадратура  9,15 x 12m - 91,50 m² 

Цена с ДДС 12 978  лв.* 

Покривен материал PVC 720 g/m2 

Издръжливост на 
натоварване сняг 

Max 100 kg /m2 

Издръжливост на 
ветрово натоварване  

Coef 10 (90km/H) 

Стоманенено тръбна 
носеща рамка 

Вертикални  76 мм 
/хоризонтални 60 мм 

Размери/Квадратура  9,15 x 26m - 183,00 m² 

Цена с ДДС 18 990 лв.* 

Покривен материал PVC 720 g/m2 

Издръжливост на 
натоварване сняг 

Max 100 kg/m2 

Издръжливост на 
ветрово натоварване  

Coef 10 (90km/H) 

Стоманенено тръбна 
носеща рамка 

Вертикални  76 мм 
/хоризонтални 60 мм 

Размери/Квадратура  9,15 x 26m - 237,90 m² 

Цена с ДДС 24 974  лв.* 
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Много устойчиви германски халета HOCHLÄNDER с ширина 12,2 м. височина 6,1 м. и ширина 15 м. и 

височина 7,5 м.,  с мостова структура на дъговидните стоманени ферми.  Изработени  от горещо 

поцинковани, стоманени тръби устойчиви на корозия, които се монтират чрез болтове. Дъговите носещи 

ферми се състоят от здрави специализирани греди, които са съставени от две тръби с няколко напречни 

подпори. За покритие се използва най-новия германски  PVC материал от 720 г / м². Този  PVC материал е 

устойчив на въздействието на околната среда и издържа на екстремни температурни колебания от -30 до +50 

градуса по Целзий. Той е 9 пъти по-устойчив на разкъсване, отколкото конвенционалните PVC материали. 

Халетата са оборудвани с 2 броя големи транспортни врати, които може да се отварят механично и чрез 

навиване на ръка, като и с 2 броя врати за персонал, отварянето и затварянето и в 2-та случая е с ципове. 
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Покривен материал PVC 720 g/m2 

Издръжливост на 
натоварване сняг 

Max 104 kg/m2 

Издръжливост на 
ветрово натоварване  

Coef 10 (90km/H) 

Стоманенено тръбна 
носеща рамка 

Вертикални  76 мм 
/хоризонтални 60 мм 

Растояние м/ду фермите 3 метра 

Размери/Квадратура  12,2 x 12m - 146,40m² 

Цена с ДДС 23 940 лв.* 

Покривен материал PVC 720 g/m2 

Издръжливост на 
натоварване сняг 

Max 104 kg/m2 

Издръжливост на 
ветрово натоварване  

Coef 10 (90km/H) 

Стоманено тръбна 
носеща рамка 

Вертикални  76 мм 
/хоризонтални 60 мм 

Растояние м/ду фермите 3 метра 

Размери/Квадратура  12,2 x 21m - 256,20m² 

Цена с ДДС 33 598 лв.* 

Покривен материал PVC 720 g/m2 

Издръжливост на 
натоварване сняг 

Max 104 kg/m2 

Издръжливост на 
ветрово натоварване  

Coef 10 (90km/H) 

Стоманено тръбна 
носеща рамка 

Вертикални  76 мм 
/хоризонтални 60 мм 

Растояние м/ду фермите 3 метра 

Размери/Квадратура  15,25 x 12m - 183,00m² 

Цена с ДДС 32 552 лв.* w
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Покривен материал PVC 720 g/m2 

Издръжливост на 
натоварване сняг 

Max 104 kg/m2 

Издръжливост на 
ветрово натоварване  

Coef 10 (90km/H) 

Стоманено тръбна 
носеща рамка 

Вертикални  76 мм 
/хоризонтални 60 мм 

Растояние м/ду фермите 3 метра 

Размери/Квадратура  15,25 x 21m - 320,25m2 

Цена с ДДС 43 992  лв.* 

Покривен материал PVC 720 g/m2 

Издръжливост на 
натоварване сняг 

Max 208 kg/m2 

Издръжливост на 
ветрово натоварване  

Coef 10 (90km/H) 

Стоманено тръбна 
носеща рамка 

Вертикални  76 мм 
/хоризонтални 60 мм 

Растояние м/ду фермите 1,5 метра 

Размери/Квадратура  12,2 x 12m - 146,40 m2 

Цена с ДДС 31 395  лв.* 

Покривен материал PVC 720 g/m2 

Издръжливост на 
натоварване сняг 

Max 104 kg/m2 

Издръжливост на 
ветрово натоварване  

Coef 10 (90km/H) 

Стоманено тръбна 
носеща рамка 

Вертикални  76 мм 
/хоризонтални 60 мм 

Растояние м/ду фермите 3 метра 

Размери/Квадратура  15,25 x 21m - 320,25m2 

Цена с ДДС 43 992  лв.* 

Покривен материал PVC 720 g/m2 

Издръжливост на 
натоварване сняг 

Max 208 kg/m2 

Издръжливост на 
ветрово натоварване  

Coef 10 (90km/H) 

Стоманено тръбна 
носеща рамка 

Вертикални  76 мм 
/хоризонтални 60 мм 

Растояние м/ду фермите 1,5 метра 

Размери/Квадратура  12,2 x 21m - 256,20 m2 

Цена с ДДС   47 351,2лв.* 
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Срокът за доставка на усилено хале е от 6 до 8 

седмици.  

*Валидността на тази ценова листа е до 31 май 2017 г. Запазваме си правото да променим цените по време 

на промоционални кампании или форсмажорни обстоятелства. При закупуване на повече от едно хале, моля 

попитайте за преференциална цена! 

** Всички халета могат да бъдат монтирани както върху бетонна основа така и върху почва. Уведомете ни 

предварително за закрепването което желаете. Възможно е да бъдат предвидени и 2-та типа закрепване! 

*** Всички халета могат да бъдат изработени в зелен, бял и сив цвят. Уведомете ни предварително за 

избора на цвят за вашето хале! 

 

- В цената на  халетата не са включени разходи за монтаж. Включена е помощ от специалист инструктор по 

монтажа, представител на фирмата. При желание може да осигурим монтаж за сметка на клиента. 

- Цените важат за доставка за цялата територия на Република България!  

 

Покривен материал PVC 720 g/m2 

Издръжливост на 
натоварване сняг 

Max 208 kg/m2 

Издръжливост на 
ветрово натоварване  

Coef 10 (90km/H) 

Стоманено тръбна 
носеща рамка 

Вертикални  76 мм 
/хоризонтални 60 мм 

Растояние м/ду фермите 1,5 метра 

Размери/Квадратура  15,25 x 12m - 183,00 m2 

Цена с ДДС 41 014  лв.* 

Покривен материал PVC 720 g/m2 

Издръжливост на 
натоварване сняг 

Max 208kg/m2 

Издръжливост на 
ветрово натоварване  

Coef 10 (90km/H) 

Стоманено тръбна 
носеща рамка 

Вертикални  76 мм 
/хоризонтални 60 мм 

Растояние м/ду фермите 1,5 метра 

Размери/Квадратура  15,25 x 21m - 320,25m2 

Цена с ДДС 60 104 лв.* 
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- В цената на халетата не са включени разходи за наем на специализирана техника за разтоварване ако 

това е необходимо за конкректния проект. 

Халета са с предварително изчислена статика от Германския институт по статика. Стойността е 

включена в цените от ценовата листа.  Таксата за заверка на статичните изчисления от българска 

проектантска организация не е включена в цената. Ако такава се изисква от съответните органи се заплаща 

допълнително.  

- 10 години гаранция за ръжда и корозия върху стоманениете части и 5 години гаранционен срок за цялата 

сграда.  

 

- Срокът за доставка на халетата е 10 работни дни след потвърждаването на поръчката ви и заплащане на 

аванса. Възможно е да варира в зависимост от моментната натовареност за сезона! 

 

- За потвърждение на поръчката ни заплащате 70% от стойноста на поръчката, останалите 30% се заплащат 

при доставка на поръчката в имота на клиента. За доплащането се издава банкова гаранция. 

           

              За контакти: office@gmcover.eu   телефони за връзка: 0896847459 и  02 418 4260,  

WWW.GMCOVER.EU 

 

Интеграл Инвестмънт Бг ЕООД, жк.Младост1, бл.50, вх.2 ап.36 
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