
HALE POD KLUCZ 

AnKiEtA

BiZnEs 
Borga dostarcza przemyślany i kompleksowy system 

hal dla przemysłu, a także dedykowane hale dla innych 

branż. Nasze rozwiązania z łatwością sprostają potrze-

bom nowoczesnego biznesu. 

Nasz system budowy hal jest optymalny, gdyż mini-

malizuje koszty utrzymania i pozwala na dowolność   

w adaptacji i wykończeniu. Wysokiej jakości kompo-

nenty i akcesoria sprawiają, że tylko Państwa wyobraź-

nia wyznacza rozmach inwestycji.

sPOrt i UżytECZnOść 
PUBLiCZnA  
Nowoczesna hala sportowa zapewnia odpowiednią ilość 

przestrzeni, funkcjonalność i estetyczne wykończenie,  

a kształtem i kolorystyką optymalnie wkomponowuje się 

w istniejącą zabudowę.

Nasi inżynierowie zaprojektują halę i dopasują optymalne 

rozwiązanie do typu budynku, który Państwo zamawiają: 

ujeżdżalnia, hala sportowa lub inny obiekt.

rOLniCtwO 
Rozwiązania systemowe Borga dla nowoczesnego rol-

nictwa z łatwością można zaadaptować do lokalnych 

warunków oraz obowiązujących na danym obszarze  

uwarunkowań prawnych. 

Nasze hale doskonale sprawdzają się w hodowli zwie-

rząt, produkcji rolno-spożywczej, a także jako maga-

zyny do przechowywania płodów rolnych, nawozów i 

maszyn rolniczych.

ZDJĘCIE: STENUNGSUND, SZWECJa

Przeznaczenie: Magazyn

Teren: 20 x 50 m  

Wysokość: 5,4 m

Profil ścienny: Borga Sinus

Opcja: Borga Sinus

ZDJĘCIE: LIDKÖPING, SZWECJa

Przeznaczenie: Jeździectwo

Teren: 25 x 66 m

Wysokość: 4,3 m

Profil ścienny: Borga BPE 18

ZDJĘCIE: VaRBERG, SZWECJa

Przeznaczenie: Hodowla zwierząt

Inwestycja: 2 budynki 20 x 60 m. 1 budynek15 x 30 m

Wysokość: 4,3 m

Profil ścienny: Borga BPE 18

Opcja: Profil ścienny z naświetlami.

Co należy uwzględnić planując budowę 
hali?: 
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Państwa potrzeby:
 

wygląd i rodzaj hali:
 - Jakie ma spełniać funkcje?

 - Jakie są warunki zabudowy na danym terenie?

 - Czy ma być ocieplona, czy nieocieplona?

 - Czy ma być do dalszej rozbudowy?

 - Jakie ma mieć walory estetyczne (wygląd,  

   kolorystyka, etc.)?

Prace ziemne i fundamentowe:
 - Jakie jest ukształtowanie terenu?

  - Jakie sa warunki geotechniczne?

Montaż hali:
 - Czy będzie zlecony czy wykonany we własnym               

     zakresie?

Utwardzenie podłoża:
 - Jakie podłoże jest przewidziane (wylewka, kafle)? 

Finansowanie inwestycji:
 - Ile przeznaczacie Państwo środków?  

 - Źródła finansowania?



Hala z konstrukcją  
gotową w 6 tygodni!
Współczesny biznes to między innymi nowoczesny bu-

dynek. Wybierając firmę Borga, wybierają Państwo 

szybkość działania, najlepszą jakość oraz przystępną 

cenę. Dzięki temu, że jesteśmy niezależnym producen-

tem i jednocześnie dystrybutorem naszych unikalnych 

rozwiązań, gwarantujemy postawienie konstrukcji hali 

już w 6 tygodni od podpisania umowy.*  

Nasz system nazywamy Qucik & Easy (z ang. Szyb-

ko i Łatwo). Jest to innowacyjna koncepcja systemu 

standardowych hal stalowych, która sprawdza się we 

wszystkich typach obiektów bez względu na ich prze-

znaczenie. W naszej ofercie znajdują się hale ocieplone, 

jak i nieocieplone. 

5 kroków do  
gotowej hali
Zdefiniowanie celu wybudowania hali oraz Państwa 

potrzeb są punktem wyjściowym naszej współpra-

cy. Na tej podstawie, nasz sprzedawca zaproponu-

je Państwu rozwiązanie dopasowane do konkretnych 

wymagań. Oferujemy doradztwo również w zakre-

sie spełniania przez zamawianą halę wszelkich norm 

i przepisów prawa oraz wymagań specyfiki Państwa 

branży. 

Projektowanie
Nasz doświadczony zespół projektowy przygotuje zestaw 

rysunków do Państwa akceptacji. Dostarczymy również  

projekt, który stanowi część dokumentacji do uzyskania po-

zwolenia na budowę. Następnie, przygotujemy szczegółowy 

plan produkcji i dostawy oraz skierujemy zamówienie do re-

alizacji.

Prace ziemne  
i fundamentowe
Prace ziemne i badania geotechniczne są po Państwa stro-

nie i wykonywane na podstawie naszych wytycznych. Na-

sza ekipa ustawi stopy fundamentowe Borga FoundationTM 

i zamontuje belki fundamentowe.

stawianie ram
Po 6 tygodniach od podpisania umowy, nasi montaży-

ści zmontują system ram konstrukcyjnych Borga FrameTM. 

Nasz system umożliwia postawienie ram w tak szybki i ła-

twy sposób, że całość konstrukcji jest gotowa do dalszych 

prac w ciągu jednego dnia.

Montaż
Jeśli wybiorą Państwo opcję z montażem, nasza ekipa 

zmontuje halę gwarantując wysoką jakość. Jeśli zaś zde-

cydują się Państwo na samodzielny montaż, zapewniamy 

doradztwo. Dzięki naszym prefabrykatom proces montażu 

hali jest szybki i łatwy dla każdego. 

Odbiór zakończonych prac
Kiedy hala stalowa jest już gotowa, nasz przedstawiciel 

dokona ostatecznego odbioru technicznego. Wówczas, 

otrzymają Państwo kompletną dokumentację budynku 

wraz z kartami technicznymi i rysunkami. Ułatwi to Pań-

stwu dalsze prace, a w przyszłości nawet demontaż hali w 

razie potrzeby.
* Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych opóźnień w dostawie konstrukcji  
spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi lub ograniczeniami w dostępie do 
materiałów stosowanych do produkcji.  Szczegółowe ustalenia zawarte są w umowie. 

Hale stalowe Borga
Nowoczesny system budowlany dla profesjonalistów.

Borga Sp. z o.o. jest firmą projektującą, produkującą oraz 

sprzedającą  system  gotowych hal stalowych oraz kompo-

nentów budowlanych.

  

Borga jest częścią międzynarodowego koncernu, istniejące-

go od 1973 z główną siedzibą w Szwecji, w miejscowości 

Skara.

“Dobrej jakości hala powinna
  być łatwa do zbudowania.”
    Peder Dagsánth, właściciel i założyciel firmy BORGa.
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Borga sp. z o.o. 
ul. Rdestowa 43, 81-577 Gdynia, POLSKa

Tel. +48 58 62 99 444, Fax +48 58 62 99 303, info@borga.pl
www.borga.pl


