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Borga BOX
ROZSĄDNY I PRZEMYŚLANY WYBÓR

 BOX BOX BOX
WIĘCEJ 

ZA TE SAME 

PIENIĄDZE!

Borga Steel Buildings
Nowoczesny system budowlany 
dla profesjonalistów.

Borga sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem hal stalowych 

budowanych według autorskiego systemu budowlanego opartego 

na prefabrykatach dostarczanych wraz z niebędnymi komponenta-

mi. Jesteśmy częścią szwedzkiego koncernu Borga Group z centralą 

w miejscowości Skara w Szwecji.

Firma Borga  od 1973 roku projektuje, produkuje i montuje hale 

stalowe w więkoszości  krajów Europy. 

Chcesz być mile zaskoczony?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym i zobacz ile 

może kosztować hala BORGA BOX - to dużo mniej niż się 

spodziewasz!
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Wszystko, czego potrzebujesz  – 
po prostu dobry produkt w dobrej cenie.

Jeśli szukasz hali średniej wielkości a jednocześnie prostego i solidnego rozwiązania - Borga 

BOX jest właśnie dla Ciebie. Mając wieloletnie doświadczenie w sprzedaży, projektowaniu 

i budowie hal stalowych, przygotowaliśmy projekt odpowiadający potrzebom większości 

inwestorów. Dzięki zoptymalizowanemu procesowi prefabrykacji ram hali, kształtowników i 

obudowy, czas budowy jest nadzwyczaj krótki. Po kilku tygodniach od zamówienia, możesz 

mieć wybudowaną halę!

 

Większość elementów jest prefabrykowana w naszym zakładzie produkcyjnym, co umożliwia 

nam zaproponowanie niskiej ceny i szybkiego terminu dostawy. 

Hala Borga BOX może być dostarczona w wersji nieocieplonej lub ocieplonej, zależnie od 

Twoich potrzeb.

Oferujemy cztery szerokości (8, 10, 12 i 14 m) oraz trzy wewnętrzne wysokości ścian (3.0, 

3.5 i  4.5 m) w połączeniu z długością zaczynającą się od 23,8 m. Wysokości i szerokości 

występują w dowolnej konfi guracji. Wybudowaną halę można w przyszłości swobodnie 

przedłużać. Dźwigary mają spadek 7° a ich budowa umożliwia późniejszy montaż sufi tu pod-

wieszanego. Budowa słupów maksymalizuje zaś przestrzeń użytkową hali.

Bogra BOX jest rozwiązaniem dla takich przedsięwzięć jak mały sklep, warsztat, magazyn lub garaż na sprzęt. Wrota przesuwne. Rama typu BORGA BRNO pozwala na uzyskanie 
wysokości użytkową pod belką od 3 do 4.5 metra, 
zależnie od wybranej wysokości słupa.

Dźwigar oraz mocowania ścienne.

System rynnowy i obróbki blacharskie.

Budowa hali stalowej musi być prosta. Jeżeli zdecydujesz się aby to nasze 

doświadczone brygady postawiły Twój budynek, zagwarantujemy szybką realizację i 

właściwy rezultat.

 

Przykładowy harmonogram budowy nieizolowanej hali Borga BOX 8 x 23.8 m:

Dzień 1. Zmontowanie ram

Dzień 3. Płatwie i rygle gotowe

Dzień 5. Zakończenie budowy

Buduj z fi rmą Borga jako partnerem. Nasz system daje nam kontrolę nad całym 

łańcuchem - od projektu po odbiór końcowy budynku. A Ty zyskujesz pewność, 

że otrzymasz to co zamówiłeś - terminowo, pewnie i solidnie.

Dane techniczne

Wysokość użytkowa 3.0 m 3.5 m 4.5 m

Szerokość 8, 10, 12, 14 m

Minimalna długość 23.8 m

Strefa śniegowa 3

Rozstaw ram głównych 6.60 m 

Strefa wiatrowa 2

Wyposażenie podstawowe

Rama standardowa Borga BRNO Kolor: Borga standard.

Konstrukcja drugorzędna Profi le zimnogięte.

Okładzina ścienna (30 lat gwarancji) 0.5 mm, Borga BPE 18, kolor - standard Borga.

Okładzina dachowa (30 lat gwarancji) 0.6 mm, Borga Super 40, kolor - standard Borga.

Wrota przesuwne x1, dostępne wymiary:
(szerokość x wysokość)

3.80 x 2,26 m
3.80 x 2.80 m

3.80 x 2,26 m
3.80 x 3.30 m

3.80 x 2,26 m
3.80 x 3.40 m
3.80 x 4.30 m

Drzwi wejściowe x1 (szerokość x wysokość) 1.0 x 2.1 m

Okap 200 mm

Obróbki blacharskie Zgodnie ze standardem Borga.

System rynnowy Zgodnie ze standardem Borga.

Rysunki elewacji i rzut przyziemia   

Wyposażenie dodatkowe

Bramy podnoszone (szerokość x wysokość) 4.0 m x 3.0 m 4.0 m x 3.5 m 4.0 m x 6.4 m 
4.4 m x 4.5 m

Okna (szerokość x wysokość) 1.1 x 1.1 m / 1.1 x 2.4 m / 1.1 x 3.2 m 

Izolacja budynku
Niestandardowe rozmiary drzwi wejściowych
Naświetla
Montaż
Projekt fundamentów



Uwaga! Prace ziemne i fundamentowe poza zakresem BORGA!

Blachy dachowe - Borga Super 40. Blachy ścienne - Borga BPE 18.

Szybko i bez problemu
Borga BOX
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CZTERY SZEROKOŚCI - NIELIMITOWANA DŁUGOŚĆ

BORGA BOX - ROZWIĄZANIE STANDARDOWE

Szybko i bez problemu

ZBUDUJEMY

TWOJĄ 

HALĘ!


