Hangar com Teto Horizontal

Este telhado plano de estrutura
tipo sela é principalmente dedicado
a facilitar armazenamento ou para
aplicações que exijam uma grande
envergadura ou altura.
As armações 3D são feitas de vigas
de aço ou alumínio, com nosso
sistema padrão «Revolution».
As membranas do teto têm uma
vida útil que excede 15 anos e são
feitas de tecido de poliéster
coberto com PVC retardador de
incêndio.
O tecido translúcido deixa a luz
natural passar. O tecido opaco
pode ser fornecido mediante
solicitação.
As paredes, preferencialmente
feitas de painéis em sanduíche
quando o prédio têm uma grande
altura e podem ser feitas em
camadas duplas de tecido revestido
de PVC em caso de altura de
construção média ou pequena.

Leveza, montagem rápida e
ausência de fundações especiais
são as principais vantagens dessa
estrutura.
A resistência de carga necessária é
calculada com base nas condi-ções
climáticas da localidade.
Serviço e suporte em todo o
mundo são fornecidos por nossos
técnicos especializados.
Opções disponíveis:
Ar-condicionado.
Aquecimento.
Iluminação.
Teto duplo.
Sistema de controle de umidade.
Portas: abertura manual, semiautomática ou automática.

Envergadura (m):
Altura sob o teto (m):
2.70 m
10 m
3.70 m
15 m
5.40 m
20 m
6.40 m
25 m
7.40 m
30 m *
10.10 m
40 m *
* (dependendo da carga de vento e neve).
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NOTA : Nós nos reservamos o direito de realizar alterações que otimizem nossos produtos ou para garantir que eles correspondam às mais recentes tecnologias e especificações.

