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Borga Steel Buildings
Nowoczesny system budowlany 
dla profesjonalistów



Borga stworzyła własny system budowlany, który z łatwością dopasowuje się do najróżniejszych 
potrzeb rolników i przedsiębiorców dynamicznie rozwijających swoją działalność. 

Funkcjonalne Hale Stalowe 
dla nowoczesnego rolnictwa 
PREFABRYKACJA - OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY 

Przemyślane         rozwiązania
HALE OCIEPLONE I NIEOCIEPLONE 

FUNDAMENTY I RAMY
Dzięki prefabrykowanym stopom fundamentowym Borga 
Foundations™  fundamenty pod halę są gotowe w ciągu jed-
nego dnia. rama Borga Frame™ dostępna jest w rozpiętości 
od 12 do 45 metrów we wszystkich kolorach z palety NCS. Do 
ram mocowane są kształtowniki Borga Beams™, które mają 
gotowe otwory do szybkiego i łatwego montażu profili ścien-
nych i dachowych. 

Prefabrykowane hale Borga znajdują szero-

kie zastosowanie: od prostej hali na maszy-

ny rolnicze do złożonych technologicznie bu-

dynków inwentarskich. Borga jako producent  

i dostawca fundamentów, ram, płatwi oraz obu-

dowy, kontroluje cały proces budowy, zaczyna-

jąc od projektu, poprzez planowanie, produkcję, 

sprzedaż i montaż. Dzięki temu gwarantujemy 

swym Klientom atrakcyjną cenę, ustalone terminy 

dostawy, a także najwyższą jakość. Decydując się 

na budowanie z nami, wybierają Państwo racjo-

nalne rozwiązania i minimalne koszty eksploatacji 

hali. Nasze hale wykorzystywane są jako budynki 

do hodowli zwierząt, magazyny do przechowy-

wania pasz, nawozów i płodów rolnych oraz jako 

miejsce do produkcji rolno-spożywczej.

HALA Z KONSTRUKCJĄ W 6 TYGODNI!
Dzięki wyjątkowemu systemowi budowlanemu 

Borga, otrzymujecie Państwo halę z konstrukcją go-

tową w sześć tygodni od podpisania umowy. Na-

szą ofertę nazywamy Quick & Easy (z ang. Szybko

i Łatwo) – jest to przemyślany, szybki i łatwy system 

budowy hal stalowych dedykowany m.in. dla rol-

nictwa. Państwa hala może być wykonana z ocie-

pleniem lub bez. 

SYSTEM rYNNoWY BLaCHa PErForoWaNa

ŚWIETLIK ŁUKoWY WIaTroCHroNY

HaLa Do ProDUKCJI roLNEJ, DagSNäS, SKara, SZWECJa

HaLa garaŻoWa, BarToSZYCE, PoLSKa

MagaZYN DrEWNa, DagNäS, SKara, SZWECJa

oBora, oDrYTY, PoLSKa

W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM
Stalowe pokrycia dachowe i ścienne Borga Sheets™ o gwaran-
towanej nośności oraz trwałości są dostępne w kilkunastu kolorach 
oraz profilach*. W halach nieocieplonych nasze profile pokrywamy 
specjalną powłoką antykondensacyjną DropStop, aby zapobiec 
kondensacji pary wodnej wewnątrz budynków. System rynnowy 
Borga jest dostarczany przez nas w standardzie.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Nowoczesne rolnictwo wymaga rozwiązań systemowych, któ-
re można łatwo adaptować do przedmiotu produkcji rolnej oraz 
funkcji, jakie mają spełniać hale. System budowlany Borga zawie-
ra nowoczesne akcesoria i komponenty do wykończeń hal m.in.: 
okna, świetliki, bramy, drzwi i wiatrochrony. Proponujemy również 
rozwiązania zapewniające właściwą wentylację i ochronę przeciw-
pożarową. 

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ
Nasza doświadczona ekipa zmontuje halę gwarantując wysoką 
jakość. Jeśli zaś decydują się Państwo na samodzielny montaż, 
zapewniamy profesjonalne doradztwo. Dzięki naszym prefabry-
katom proces montażu hali odbywa się na placu budowy bez 
konieczności spawania. Dostarczona przez nas kompletna doku-
mentacja budynku wraz z rysunkami ułatwi Państwu dalsze prace,  
a w przyszłości nawet demontaż hali w razie potrzeby. * Profile dachowe i ścienne naszej produkcji dostępne są w kilkunastu kolorach ze standar-

dowej palety kolorów Borga, a z wierzchu pokryte warstwą wytrzymałego poliestru, na który 
udzielamy 10 lat gwarancji.


