
Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji kon-
strukcji stalowych oraz profesjonalne zaplecze badaw-
czo-rozwojowe naszej firmy pozwala zaprezentować 
Państwu jedyny w swoim rodzaju na skalę europejską 
wyrób jakim są:

http://www.bomstal.pl


Oferowane przez nas hale powstały we 
współpracy z renomowanymi biura-
mi projektowymi między innymi „ARX 
STRUCTURES” a proponowane roz-
wiązania zostały potwierdzone po-
zytywnymi wynikami badań testów 
przeprowadzonymi między innymi 
w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej, 
Instytucie Techniki Budowlanej, Akade-
mii Górniczo Hutniczej oraz Politechnice 
Krakowskiej.

Całość dostarczanych konstrukcji została 
objęta deklaracją  zgodności z normą 

PN – EN 1090-1 + A:2012 i oznako-
wana znakiem CE co potwier-

dza, pełną zgodność z obwią-
zującymi w Unii Europejskiej 
dyrektywami i wymaga-
niami dotyczącymi bez-
pieczeństwa wyrobów 
budowlanych.

Wszelkie dostawy i poszczególne procesy 
produkcyjne dotyczące oferowanych modu-

łowych hal stalowych odbywają się w naszym 
zakładzie i objęte są certyfikowaną Zakładową Kon-

trolą Produkcji nadzorowaną przez Instytut Techniki Bu-
dowlanej w Warszawie.



●  OPTYMALIZACJĄ ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH (NA 
CZĘŚĆ KTÓRYCH POSIADAMY ODPOWIEDNIE PATENTOWE 
ZASTRZEŻENIA OCHRONNE) A CO ZA TYM IDZIE:
–  są łatwe w montażu i demontażu (mogą służyć 

jako magazyny czasowego składowania na 
przykład w sytuacji kiedy Inwestor nie jest 
właścicielem terenu a jest tylko dzierżawcą 
na określony czas po którym musi pozo-
stawić najmowany teren w stanie z przed 
umowy),

–  są w pełni ekologiczne w związku z tym, że 
w całości wykonane są z elementów stalo-
wych zaprojektowanych z materiałów posia-
dających wysoką wytrzymałość konstrukcyjną,

–  są bezpieczne i uniwersalne spełniające indywidu-
alne wymagania Klienta chociażby takie jak dodatkowe 
otwory okienne i drzwiowe 

●  KOMPLEKSOWĄ REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA NA KTÓRE 
SKŁADAJĄ SIĘ MIĘDZY INNYMI:

–  bezpłatna wycena i konsultacja z naszym Doradcą, 
–  bezpłatny projekt w zakresie branży kon-

strukcyjnej,
– bezpłatną dostawę na plac budowy

Dodatkowo zamawiający może zlecić naszej 
firmie montaż kupionej uprzednio hali mo-
dułowej.

NASZE HALE, OFEROWANE W SYSTEMIE MODUŁOWYM 
CHARAKTERYZUJĄ SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM:



–  długość: od 4,5 m do… bez ograniczeń (powtarzalność 
modułu co 4,5 m)

–  rozpiętość (szerokość): od 7,5 m do 12,0 m
–  wysokość (w kalenicy): od 5,5 m do 5,9 m 
–  klasa odporności pożarowej E

Nasze hale w swoim podstawowym założeniu 
przeznaczone są na magazyny różnego stoso-
wania, nie mniej jednak po niewielkiej moder-
nizacji mogą nadawać się do użytkowania w in-
nych celach.

PODSTAWOWE
PARAMETRY 
OFEROWANYCH
HAL MODUŁOWYCH:

Dzięki powyżej opisanym rozwiązaniom cena ofe-
rowanych modułowych hal stalowych rozpo-

czyna się od 500 złotych netto za metr 
kwadratowy co przy podstawowym 

wariancie (długość: 18,0 m x szero-
kość: 7,5 m x wysokość: 5,5 m) hali 
o powierzchni: 135 m2 wynosi ona: 
67500,00 złotych netto.



CAŁOŚĆ PRODUKCJI MODUŁOWYCH HAL STALO-
WYCH jest wynikiem wdrożenia unikalnej 
technologii oczyszczania i ponownego 
zabezpieczania blach ocynkowanych 
pokrytych białą korozją. Wdrożenie 
tej technologii było przedmiotem do-
finansowania ze środków Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020, Działania 3.2: Wsparcie 
wdrożeń wyników prac B+R, Poddzia-
łania 3.2.2: Kredyt na innowacje tech-
nologiczne.

ZADZWOŃ 
JUŻ DZISIAJ

NASI DORADCY POMOGĄ DOKONAĆ CI 
WŁAŚCIWEGO WYBORU

 785 186 968 | 785 186 967 | 666 891 300

 e-mail: kontakt@bomstal.pl

F.P.U.H. BOMSTAL
Szczyrzyc 64, 34-623 Jodłownik
NIP: 737-10-08-241
REGON: 490683870
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