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RÖDER® H ala Standard v rozpětí od 10 m 
do 40 m. Okapová výška 3 m, 4 m.

Průmyslové a lehké montované haly.

10 m / 15 m / 20 m / 25 m / 30 m / 40 m

NAŠE ODBORNOST – VÁŠ ÚSPĚCH

RÖDER® Průmyslové a lehké montované haly – rychlý a flexibilní prostor pro dlouhý nebo krátký 
časový horizont.

Jsme leader ve vývoji, prodeji a pronájmu stanových systémů ve světě. Naše služby orientované 
na zákazníka a naše znalosti umožňují našim produktům dosáhnout nejvyššího stupně kvality 
a neustálé využití technického vývoje.

Potřebujete prodejní prostory pro Vaši náhradní provozovnu, krátkodobě nebo dlouhodobě uskladnit 
zboží, schází Vám výrobní prostory?

Röder® Průmyslové a lehké stavby jsou rychlé, čisté, lehce smontovatelné a demontovatelné pro 
jakýkoliv individuální účel v rámci prostoru a místa. Nízké pořizovací náklady vypovídají o všem. 
Jednoduché kotvení pomocí ocelových hřebů, chemických nebo pevnostních kotev, případné použití 
zátěží je vyhovující pro všechny naše stavby. Poněvadž stavby nemají pevné základy, je možné tyto 
haly lehce a rychle přemístit. Dle vašich momentálních potřeb lze velikost staveb průběžně upravovat.

Konstrukční prvky jsou vyrobené z hliníkových profilů a pozinkovaných ocelových spojovacích prvků. 
Pro opláštění hal používáme kvalitní PVC plachty, trapézové PVC desky, trapézové plechy nebo 
ISO – termoizolační panely. Střechy a štíty mohou být buď z jednoplášťové PVC plachty nebo dvouplášťové 
termoizolační plachty nafouknuté vzduchem. Pokud zákazník požaduje, můžeme štítové plachty opatřit 
větracími okny.

Můžeme zákazníkovi nabídnout několik cenových variant včetně pronájmu, pronájmu a následné 
koupě, leasingu nebo prodeje.

RÖDER® H ‑Line v rozpětí od 10 m do 40 m. 
Okapová výška 4,20 m, 5,20 m, 6,20 m 
a 7,20 m.

10 m / 15 m / 20 m / 25 m / 30 m / 40 m
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•  odbornost

•  spolehlivost

•  flexibilita

•  rychlost



Spojením dvou a více hal můžeme zajistit 
velký a flexibilní prostor. Propojení 
těchto hal je zajištěno pomocí instalace 
okapových žlabů. V zimním období mohou 
být haly temperovány, aby docházelo 
k odtávání sněhové pokrývky.

Bohatý stavební program Röder® zahrnuje 
vytápění, klimatizaci a osvětlení.
Můžeme Vám dále nabídnout široký výběr 
vstupních otvorů, například závěsná vrata, 
elektricky rolovací vrata a personální 
vstupy. Pokud je požadováno, mohou být 
nainstalována i okna.

Jestliže potřebujete velkou přehlednost 
ve Vašem supermarketu nebo přístup 
do Vašich budov ať už zákazník 
s nákupním vozíkem nebo skladník 
s paletovým vozíkem – téměř veškerá 
Vaše přání mohou být splněna.
Široká vrata pro zásobování nebo 
automatické dveře pro zákazníky – 
všechny tyto požadavky umíme vyřešit.

Náš důmyslný systém střešních a štítových 
termoplachet s dvojitou stěnou 
a vzduchovou výplní udržuje uvnitř 
hal potřebnou teplotu, šetří náklady 
na vytápění, předchází kondenzování 
vodních par, zlepšuje sněhové zatížení 
a umožňuje pracovat uvnitř hal za denního 
světla. Testy účinnosti tohoto opláštění 
ukázaly snížení spotřeby energie o 54 %.
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POŽADUJETE kRÁTkODOBý PRONÁJEm PROSTORU 

zA PřízNiVOU CENU!

Jestliže přestavujete supermarkety, skladujete, nebo opravujete haly, Vaše prostorové problémy budou vyřešeny 
v krátkém čase. Dobře zpracovaný design a vysoká kvalita použitých materiálů našich průmyslových hal, dělají tyto 
stavby kvalitní a odolné.

Tyto haly nabízejí ekonomicky výhodnou alternativu stávajících pevných budov.
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NEzAVíREJTE SVOU

PROVOzOVNU A NEDÁVEJTE

PřílEŽiTOST kONkURENCi

VE SVém OkOlí.
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POTřEBUJETE REkONSTRUOVAT STÁVAJíCí zASTARAlOU 

PRODEJNU A NECHCETE PřiJíT O STÁlé zÁkAzNíkY?
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VYUŽiJTE PRO NÁHRADNí

PRODEJNU čÁST PARkOVACíCH

PROSTOR PřED SVým

mARkETEm.



Naše filozofie:

•  Stálé a jedinečné produkty 
výjimečné kvality

•  Intenzivní poradenství 
ze strany našich zkušených pracovníků

• Kompletní servis pro naše zákazníky

• Rychlá montáž a demontáž podle požadavků

• Nízké náklady a šetrnost k životnímu prostředí

• Vysoká míra flexibility
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