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SKLADIŠČNI ŠOTORI
IN INDUSTRIJSKE HALE

ALUMINIJASTI SKLADIŠČNI ŠOTORI
Skladiščni šotori ALU PRO so dani na trg kot celota in so v celoti slovenski proizvod.
Lastna proizvodnja aluminijastih konstrukcij
omogoča maksimalno prilagajanje, glede na
potrebe naročnika. Za potrebe skladiščenja
imamo razvit lasten proizvod, skladen s
predpisi in opremljen z dokumentacijo, katera
je potrebna za postavitev nezahtevnega
objekta. Velika prednost so tudi kratki dobavni
roki.
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Prednost našega proizvoda je hitra in
enostavna montaža – vse, kar potrebujete, je
primerno utrjen teren. Temeljenje skladiščnih
šotorov izvedemo s sidrnimi klini. Za
postavitev proizvoda se ne izvajajo gradbena
in betonska dela, prav tako se na mestu
postavitve konstrukcijski elementi ne varijo.

ALUMINIJASTI SKLADIŠČNI ŠOTORI

SPLOŠNI OPIS
Skladiščni šotori so namenjeni skladiščenju
elementov, pri katerih nihanja zunanje in
notranje temperature ne vpljiva na njihovo
uporabnost in kvaliteto.
V primeru skladiščenja občutljivih elementov
(kartonska embalaža, itd.) nudimo dodatno
zaščito z notranjo protikondenčno ponjavo.
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ALU PRO_1
Konstrukcija

aluminijasta, vsi jekleni deli so vroče cinkani

Streha

material PES prevlečen s PVC, teža 650 g/m2 težko gorljiv po standardu EN 13501

Stranice

material PES prevlečen s PVC, teža 650 g/m2 težko gorljiv po standardu EN 13501

Obremenitev snega

EUROCODE SIST EN 1991-1-3

Obremenitev vetra

EUROCODE SIST EN 1991-1-4

Dimenzije

širina 5,0 m; 7,5 m; 10,00 m; 12,25 m; 15 m; 17,5 m; 20 m
možnost podaljševanja po 2,5 ali 3 m
vhodna višina: od 3,5 m do 5,5 m

REFERENCE
Varis d.o.o.
Aplast d.o.o.
A&D d.o.o.
Nimrod d.o.o
SŽ Vleka d.o.o.
Sip d.d.
KZ Šmarja z.o.o.
Plastoform Šmarjeta d.o.o.

Bijol d.o.o.
Kamini Kočevar d.o.o.
ZŠAM
Intereuropa d.d.
Kolektor Sikom d.o.o.
Steklarna Rogaška d.o.o.
EGP d.o.o.
Tajfun Liv d.o.o.

ALU PRO_2
Konstrukcija

aluminijasta, vsi jekleni deli so vroče cinkani

Streha

material PES prevlečen s PVC, teža 650 g/m težko gorljiv po standardu EN 13501

Stranice

trapezna pločevina

Obremenitev snega

EUROCODE SIST EN 1991-1-3

Obremenitev vetra

EUROCODE SIST EN 1991-1-4

Dimenzije

širina 5,0 m; 7,5 m; 10,00 m; 12,25 m; 15 m; 17,5 m; 20 m
možnost podaljševanja po 2,5 ali 3 m
vhodna višina: od 3,5 m do 5,5 m
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REFERENCE
Alkam d.o.o.
Ebona d.o.o.
Pro pirotehnika d.o.o.
KZ Sevnica z.o.o.
Arko d.o.o.
Boris Sodin s.p.
Dušan Ravnjak s.p.
Fit-sport d.o.o.
Kodes d.o.o.
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Luka Bar A.D.
Profi kmet d.o.o.
Adria terminali d.o.o.
Protherm doors d.o.o.
Uprava RS za zaščito
in reševanje
Lek d.d.
Cleangrad d.o.o.
Vemar d.o.o.
Krov d.o.o.

Konstrukcija

aluminijasta, vsi jekleni deli so vroče cinkani

Streha

material PES prevlečen s PVC, teža 650 g/m2 težko gorljiv po standardu EN 13501

Stranice

termoizolacijski paneli

Obremenitev snega

EUROCODE SIST EN 1991-1-3

Obremenitev vetra

EUROCODE SIST EN 1991-1-4

Dimenzije

širina 5,0 m; 7,5 m; 10,00 m; 12,25 m; 15 m; 17,5 m; 20 m
možnost podaljševanja po 2,5 ali 3 m
vhodna višina: od 3,5 m do 5,5 m

REFERENCE
Stele trans d.o.o.
Stanko Lorber s.p.
Porenta trade d.o.o.
Kolpa d.d.
Ecofleks d.o.o.
Kovinc d.o.o.
Prevozništvo
Jerman Andrej s.p.

T-Pajk d.o.o.
Žičkar Milan s.p.
Prevozništvo
Jerman Andrej s.p.
Kraški vodovod d.o.o.

ALUMINIJASTI SKLADIŠČNI ŠOTORI

ALU PRO_3

ALU PRO_4
Konstrukcija

aluminijasta, vsi jekleni deli so vroče cinkani

Streha

material PES prevlečen s PVC, teža 650 g/m težko gorljiv po standardu EN 13501

Obremenitev snega

EUROCODE SIST EN 1991-1-3

Obremenitev vetra

EUROCODE SIST EN 1991-1-4

Dimenzije

širina 5,0 m; 7,5 m; 10,00 m; 12,25 m; 15 m; 17,5 m; 20 m
možnost podaljševanja po 2,5 ali 3 m
vhodna višina: od 3,5 m do 5,5 m
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REFERENCE
Vi-Ja d.o.o.
KZ Sevnica z.o.o.
Levas Krško d.o.o.
Komteks d.o.o.
Rona, Robert Vasle s.p.
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INDUSTRIJSKE HALE
Objekt v celoti prilagodimo željam in potrebam stranke.
Jeklene hale so izdelane do potankosti po želji naročnika. Prilagodimo se glede dimenzij, notranjega in
zunanjega izgleda. Primerne so za fiksne postavitve – razne proizvodnje, prodajne površine, poslovne
objekte. Jeklena kon-strukcija je vroče cinkana, vsi stiki, zveze ali pritrditve so izvedeni z vijačnimi spoji,
kar omogoča hitro montažo. Strešna in stranska kritina je lahko izvedena s trapezno pločevino ali
termoizolacijskimi paneli. V objekt vam lahko vgradimo okna, industrijska vrata ali vrata za osebni
prehod po vaših željah.
Tehnični podatki

po naročilu in želji kupca

Konstrukcija

Montažni objekt je izveden z nosilno vroče cinkano konstrukcijo.
Jeklena konstrukcija je izvedena iz materialov s kontrolirano vsebino silicija.
Priprava ter cinkanje konstrukcije sta izvedena po postopku ISO 1461:2009.

Streha

material PES prevlečen s PVC, teža 650 g/m 2 - 900 g/m 2, težko gorljiv po
standardu EN 13501
trapezna pločevina
termoizolacijski paneli

Stranice

material PES prevlečen s PVC, teža 650 g/m - 900 g/m , težko gorljiv
postandardu EN 13501
trapezna pločevina
termoizolacijski paneli
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Dimenzije konstrukcije

po želji naročnika

Vrata

po želji naročnika

Obremenitev snega

EUROCODE SIST EN 1991-1-3

Obremenitev vetra

EUROCODE SIST EN 1991-1-4
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REFERENCE
Roks recikliranje d.o.o.
Novem car interior
design d.o.o.
Radovan Fideršek s.p.
Križnik Blaž s.p.
VGP Drava Ptuj d.o.o.
Orodjarstvo Knific d.o.o.
Zavod za šport Domžale
Mercator d.d.
CRO Vrhnika d.o.o.
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Makoter d.o.o.
Termotehnika d.o.o.
Summer motors d.o.o.
Ecotip d.o.o.
Gajšek Frančišek
Vipoll d.o.o.
Profi kmet d.o.o.
Njiva d.o.o.
Dafra kontakt
tehnologija d.o.o.

Viba d.o.o.
Arex d.o.o.
Olimpus d.o.o.
Hriberšek - m d.o.o.
Alojz Rojnik
Les kro d.o.o.
Komunala Nova Gorica d.d.
Avtoservis Majerle Boštjan s.p.
Korinita d.o.o.
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INDUSTRIJSKE HALE

Informacije
PETRE šotori – hale d.o.o. Čeplje 51 / 3305 Vransko / Tel.: +386/3-703-21-00 / Faks: +386/3-703-21-04

POKRIJEMO VSE
PRILOŽNOSTI
Šotori Petre smo poleg skladiščnih hal tudi eden izmed največjih slovenskih
ponudnikov kakovostnih šotorov, odrov in ostalih komponent za uspešno
izvedbo najrazličnejših prireditev in dogodkov. V sklopu celostne storitve
poskrbimo tudi za čudovito notranjo dekoracijo, sodobno catering opremo
ter vso dodatno opremo po vaših željah.

PRIREDITVENI
ŠOTORI

SKLADIŠČNE
HALE

DODATNA
OPREMA

SERVIS IN
PROIZVODNJA
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