gm
co
ve
r.e
u

Търсите ли просто и икономично решение, като искате да се възползвате от неговата гъвкавост още
докато го строите? Тогава нашите дъговидни винилови халета от серията SAS са вярното за Вас решение.
Като започнем от еднотръбните рамки с ширина от 6 до 15 метра, минем през безбетонен фундамент
посредством почвени пирони или анкери и накрая стигнем до индивидуалното строителство върху стени
или бетонни блокчета - SAS серията е идеалният тип хале за по-малки и средни по размер проекти. В
зависимост от размера, стоманената рамка на покривната конструкция на тази дъгова зала е изградена от
галванизирани тръби с диаметри 95 mm и 114 mm. Тази конструкция може да бъде монтирана както без
монолитни основи така и върху бетонни основи.
БЕЗКОМПРОМИСНО ГЕРМАНСКО КАЧЕСТВО !
ВСИЧКИ ЧАСТИ НА СГРАДАТА СА ПРОИЗВЕДЕНИ В ГЕРМАНИЯ от CoverAll GmbH !
Гаранционен срок за покривната мембрана 10 ГОДИНИ !
Животът на покривната мембрана е изчислен до 35 ГОДИНИ !
Гаранционен срок за корозия на носещата метална конструкция 10 ГОДИНИ!
Всички халета могат да бъдат закупени на разсрочено изплащане под формата на лизинг !
Всички цени са с ДДС
Монтажът не е включен в цената. Ако желаете да получите предложение за монтаж от нас, укажете ни
мястото на монтаж и избрания от вас модел и размер.
Халетата са предназначени за монтаж върху бетонна или каменна основа. За монтаж без основи върху
земя (пръст, пясък, скали) се закупуват допълнителни аксесоари в зависимост от морфологията на терена
!
Срокът за изработка и доставка е 30 работни дни.
Серията SAS (Еднотръбна дъговидна система) С разстояние между носещите ферми 2,5 м. Издръжливост на
снежно натоварване 0,6 Kn/M2 , издръжливост на ветрово натоврване 0,31-0,38 Kn/M2
SAS 30
9,30x15x4m – 19 500 лв.
9,30х20х4m – 24 800 лв.
9,30х25х4m – 30 300 лв.
9,30х30х4m – 33 196 лв.
9,30х35х4m – 37 100 лв.
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9,30х40х4m – 43 040 лв.

SAS 33

10,00x15x5,8 m – 21 527 лв

10,00x20x5,8 m - 26 544 лв.

10,00x25x5,8 m – 32 150 лв.
10,00x30x5,8 m – 37 700 лв.
10,00x35x5,8 m –43 456 лв.

10,00x40x5,8 m – 49 100 лв.
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SAS 40

12,00x15x6,7 m – 30 680 лв.
12,00x20x6,7 m -38 325 лв.

12,00x25x6,7 m –47 238 лв.
12,00x30x6,7 m -55 050 лв.

12,00x35x6,7 m -60 590 лв.
12,00x40x6,7 m -72 240 лв.

SAS 42 Растояние между фермите 2,25 м.!
13,50x15,75x 5,7 m – 32 980 лв.
13,50x20,25x 5,7 m – 41 090 лв.
13,50x24,75x 5,7 m – 49 000 лв.

13,50x29,25x 5,7 m - 57 070 лв.
13,50x36,00x 5,7 m – 69 080 лв.
13.50х40,5х5,7 m – 75 130 лв.

SAS 50 Растояние между фермите 2,25 м.!
15,00x15,75x 6,7 m – 38 040 лв.
15,00x20,25x 6,7 m – 47 900 лв.
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15,00x24,75x 6,7 m – 57 299 лв.

15,00x29,25x 6,7 m - 66 640 лв.
15,00x36,00x 6,7 m – 80 050 лв.
15.00х40,5х6,7 m – 90 380 лв.

Сeрията SAS, но с повишена издръжливост на снежно и ветрово натоварване. Разстояние между дъговидните
ферми 1,5 м.
Издръжливост на снежно натоварване 1,2 Kn/M2 , издръжливост на ветрово натоврване 0,41-0,48 Kn/M2
SAS 31 1,5м ферми

9,30х19,5х4m – 30 280 лв.
9,30х25,5х4m – 38 400 лв.
9,30х30х4m – 44 521 лв.
9,30х34,5х4m – 50 628 лв.
9,30х40,5х4m – 58 750 лв.

SAS 34 1,5м ферми
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9,30x15x4m – 23 659 лв.

10,00x15x5,8 m – 25 540 лв

10,00x19,5x5,8 m - 32 030 лв.

10,00x25,5x5,8 m - 40 700 лв.
10,00x30x5,8 m –47 219 лв.

10,00x34,5x5,8 m –53 648 лв.

10,00x40,5x5,8 m – 62 403 лв.

SAS 40 1,5м ферми

12,00x15x6,7 m – 39 704лв.

12,00x19,5x6,7 m -50 060 лв.

12,00x25,5x6,7 m –63 994 лв.
12,00x30x6,7 m - 74 372 лв.
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12,00x34,5x6,7 m -84 600 лв.
12,00x40,5x6,7 m -98 450 лв.

SAS 42 1,5м ферми

13,50x15,75x 5,7 m – 39 726 лв.
13,50x19,50x 5,7 m – 53 424 лв.
13,50x25,50x 5,7 m – 63 900 лв.

13,50x30,00x 5,7 m - 74 240 лв.
13,50x36,00x 5,7 m – 88 200 лв.
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13.50х40,5х5,7 m – 98 560 лв.

SAS 50 1,5м ферми

15,00x15,75x 5,7 m – 45 210 лв.
15,00x19,50x 5,7 m – 57 200 лв.
15,00x25,50x 5,7 m – 73 100 лв.

15,00x30,00x 5,7 m - 85 180 лв.

15,00x36,00x 5,7 m – 101 200 лв.
15.00х40,5х5,7 m – 113 160 лв.

Валидност на цените до 30.09.2020г.

За допълнителна информация може да се свържете с нас на телефонен номер
в офис 02 418 42 60
мобилен : 0896847459
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имеил адрес: office@gmcover.eu
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Възможно е поствянето на странични стени и врати от всякакъв вид:
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