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1.1

Schody

Sobrima specjalizuje się
w schodach prostych oraz

proszkowo lub ocynkowane.
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Dostępne wersje malowane
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zabiegowych.

1.2

Balustrady

Konstrukcje są dostępne w wielu
stylach, dzięki czemu idealnie nadają
się do tradycyjnych i współczesnych
projektów budowlanych lub przemysłowych części konstrukcji.
Dostępne wersja czarnej stali malowanej proszkowo lub ocynkowanej.

Gwarantujemy
uzyskanie
dowolnych
kształtów.

1.3

Fundamenty

Fundamenty stalowe stosujemy
zarówno w przypadku małych
konstrukcji, wiat, tarasów, altan
oraz posadowienia obiektów
infrastruktury drogowej i kolejowej,
jaki i ekranów akustycznych,
masztów i słupów.

Konstrukcje stalowe znajdują swoje
zastosowanie tam, gdzie ważny jest
czas wykonania projektu oraz jego
wytrzymałość.

1.4

Projekty
indywidualne

Wykonujemy projekty indywidualne
konstrukcji stalowych:
- nadproża,
- konstrukcje wsporcze pod taras
(ocynkowane, malowane
proszkowo lub natryskowo),
- wiaty (ocynkowane, malowane
proszkowo lub natryskowo),
- słupy i konstrukcje pod sufit
- studnie oraz inne
Zapytaj nas także o projekt,
którego nie znajdujesz na
powyższej liście.

Pergole
dostępne są
również w wersji
z roletami.

Pergole

2.1

- Konstrukcja pergoli wykonana jest z ekstrudowanego
aluminium i może być lakierowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.
- Na pokrycie części dachowej można zastosować chowane poszycie lub ruchome pióra.

Zastosowanie okien przesuwnych zapewnia najwyższy poziom funk-

Ogrody zimowe
zaprojektowane przez

cjonalności oraz niebanalnego wyglądu salonu. Rolety wewnętrzne lub
zewnętrzne zmniejszą poziom nagrzewania się pomieszczenia, a wariant sterowania automatycznego jest funkcjonalnym i obowiązkowym
elementem w każdym budynku. Oferujemy również rolety sterowane

Sobrimę, to wnętrza

mechanicznie.

szczególne dla
zwolenników natury

Proponujemy Państwu konstrukcję dachu czterospadowego, powszechnie zwanego kopertowym lub skośnego kalenicowego. Niewątpliwą zaletą zadaszenia kopertowego jest niesamowita odporność na bardzo

i spokoju.

silne, wręcz huraganowe wiatry oraz stylowy wygląd. Z kolei zadaniem
dachów kalenicowych jest wysoka szczelność, a zarazem odpowiednia
wentylacja.

Dla wielbicieli tradycyjnych konstrukcji dachowych oraz osób ceniących
dobrze zagospodarowaną powierzchnię, rekomendujemy dachy dwuspadowe. Cechą wyróżniającą zadaszenia dwuspadowego jest wysoka
sobrima.pl

funkcja ochronna przed opadami.

2.2

Ogrody zimowe,
werandy, świetliki

Ogród zimowy może być przeszklonym salonem, domowym ogrodem lub słoneczną jadalnią, jednocześnie powiększając użytkową powierzchnię domu oraz zapewniając komfort przestrzenny całej rodzinie.
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Prostym, oraz nowoczesnym wariantem
pokrycia dachu jest jednospadowa
oszczędna konstrukcja, zapewniająca
odpływ z połaci. Dachy jednospadowe
chętnie wykorzystuje się w domach
energooszczędnych, w których
zaplanowano montaż paneli
fotowoltaicznych.

2.3

2.4

Osłony
przeciwsłoneczne

- Dzięki osłonom przeciwsłonecznym unikniesz przegrzewania się budynku.

-

- Wdrażając aluminiowe systemy osłon przeciwsłonecznych w projekcie budynku, ogranicza się potrzebę stosowania klimatyzacji, bez narażania na

z najczęściej wykorzystywaną obsługą elektryczną lub podstawową- manualną.

Proponowana
szerokość lameli
to 150-300 mm

Sobrima wykonuje najbardziej nietypowe kształty lekkich ścian osłonowych, wielopłaszczyznowych, dachów, świetlików oraz innych konstrukcji przestrzennych.

-

wejście światła dziennego.
- Montaż łamaczy światła odbywa się w wersji pionowej oraz poziomej, a także

Fasady
budynku

Różnorodne warianty przeszkleń prezentują niezliczone możliwości aranżacji,
przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich wymaganych norm bezpieczeństwa.

-

Fasady produkowane przez Sobrimę posiadają najlepsze parametry szczelności, izolacji akustycznej i cieplnej, a także wysokie parametry wytrzymałościowe.
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Odwiedź nas!

