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Zmieniające się potrzeby rynku doprowadziły do
opracowania nowoczesnych rozwiązań użytkowych,
pozwalających spełnić wymagania inwestorów.
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SZEROKOŚĆ, WYSOKOŚĆ I DŁUGOŚĆ HALI MOŻEMY DOPASOWAĆ WG POTRZEB KLIENTA.

Nowoczesne hale
Hale Vitaro

Z
Nowe
technologie
- nowe
mozliwosci
Nowoczesne
i ekonomiczne hale,
które mają znakomity
stosunek jakości
do ceny i wiele
zastosowań.

Zmieniające się potrzeby rynku
doprowadziły do opracowania
nowoczesnych rozwiązań użytkowych,

pozwalających spełnić wymagania inwestorów..
wysokość w świetle

Proponowane przez nas koncepcje są
ekonomiczne i niepowtarzalne. Innowacyjność w
halach tego typu pokazuje doskonały stosunek
jakości do ceny, jednocześnie skracając czas

rozpiętość hali
wysokość hali

realizacji.

Kompleksowe wyposażenie
Jako projektant hal, zapewniamy również
kompleksową obsługę w zakresie budowy i
wyposażenia dodatkowego. Sprawdzeni partnerzy

dostarczają sprzęt wysokiej jakości i wydajności,
przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych
standardów ergonomii i ekonomii. W standardowej
wycenie zawieramy koszt wyposażenia
dodatkowego, dzięki czemu klient otrzymuje
najkorzystniejszą cenę.
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Hala sportowa
pełnowymiarowa
H

Hala do piłki ręcznej i piłki halowej o wymiarach
40x20m składa sie w całości z konstrukcji łukowej.
Boisko do piłki ręcznej i halowej mieści również

trybuny na 127 miejsc oraz mały magazynek. W części
zaplecza znajdują się niebędne pomieszczenia socjalne,
techniczne oraz salka gimnastyczna/fitness. dzięki
elastycznej możliwości rozwiązań konstrukcyjnych tej hali
w części zapleczy znajdują się doświetla pomieszczeń
przyległych, które powodują, że elewacja hali tworzy
ciekawą i nowoczesną formę.

Ogólny koszt hali
z wyposazeniem
Szacunkowy koszt projektu, postawienia
i wyposażenia hali o wymiarach 40x20 m
wynosi 4 000 000,00 PLN
Szacunkowy koszt hali o podobnych
parametrach w budownictwie tradycyjnym wynosi 5 800 000,00 PLN
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Hala siatkarska
S

Hala do siatkówki o wymiarach 16x30m
składa się z dwóch części: łukowej, w której
znajduje się boisko do piłki siatkowej wraz

z trybunami na 56 miejsc oraz części szkieletowej,
która pełni funkcję zaplecza, . Cały budynek hali
zaprojektowano w nowoczesnej i lekkiej konstrukcji,
która charakteryzuje się szybkim montażem.
Budynek hali posiada nowoczesne sportowe
posadzki, okładziny ścian oraz łatwe w użytkowaniu
wyposażenie.

Ogólny koszt hali
z wyposazeniem
Szacunkowy koszt projektu, postawienia i wyposażenia hali o wymiarach
40x20 m wynosi 1 750 000,00 PLN
Szacunkowy koszt hali o podobnych
parametrach w budownictwie tradycyjnym wynosi 2 500 000,00 PLN
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Hala tenisowa
Ogólny koszt małej hali
z wyposazeniem
Szacunkowy koszt projektu, postawienia
i wyposażenia hali o wymiarach 21,67 x
49,31 m wynosi 1 850 000,00 PLN
Szacunkowy koszt hali o podobnych
parametrach w budownictwie tradycyjnym wynosi 2 600 000,00 PLN

Ogólny koszt duzej hali
z wyposazeniem
Duża hala tenisowa o wymiarach 38,74mx51,66m składa się z dwóch
Szacunkowy koszt projektu, postawienia

segmentów łukowych: jeden obejmujący pełnowymiarowe boiska do tenisa

i wyposażenia hali o wymiarach 38,74 x

oraz miejsce na trybuny rozkładane i drugi zawierający 2 stanowiska do

51,66 m wynosi 3 000 000,00 PLN

squosha oraz zaplecze sanitarne.

Szacunkowy koszt hali o podobnych pa-

Małą hala do tenisa o wymiarach 21,67mx49,31m to część łukowa z 1

rametrach w budownictwie tradycyjnym

pełnowymiarowym boiskiem do tenisa oraz szkieletowa mieszcząca zaplecze

wynosi 4 300 000,00 PLN

techniczne i sanitarne.
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Lodowisko
H

Hala o wymiarach 24mx35,5 m przeznaczona jest docelowo
na lodowisko, a w okresie letnim na boiska do gry w tenisa
lub na boisko do mini piłki nożnej. Hala wyposażona jest w

szatnie, natryski oraz pełne zaplecze obsługujące mieszczące się w
części z konstrukcji szkieletowej..

Ogólny koszt hali
z wyposazeniem

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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7,1000

Szacunkowy koszt projektu,
KORYTARZ

67,7000

HALA

1080,0000

postawienia i wyposażenia hali o
WC

30,58

wymiarach 38,74x51,66 m wynosi
2,9000

5

WC NIEPELNOSPRAWNI

6

POM. TRENERA Z WEZLEM
SANITARNYM

13,5000

7

POM. TECHNICZNE

26,8000

KOTLOWNIA

25,1000
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POW.
UZYTKOWA
[M2]

3 000 000,00 PLN
Szacunkowy koszt hali o
podobnych parametrach w

9

SZATNIA Z WEZLEM
SANITARNYM

10

SZATNIA WIERZCHNIEJ
ODZIEZY

8,6000
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SZATNIA Z WEZLEM
SANITARNYM

24,5000

12

SZATNIA Z WEZLEM
SANITARNYM

24,5000

13

POM. PORZADKOWE

4,5000

14

MAG. SPRZETU
SPORTOWEGO

15,6300
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24,5000

budownictwie tradycyjnym wynosi 4 300 000,00 PLN

WYPOZYCZALNIA
POW. UZYTKOWA [M 2]

7,7500
1363,8600
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Hala przemysłowa
H

Hala o wymiarach 40mx54m przeznaczona jest
na pomieszczenia przemysłowo-produkcyjne,
wraz z niezbędnym zapleczem biurowo-

socjalnym. Budynek o zróżnicowanej formie składa się z
hali łukowej (część przemysłowa) i prostopadłościennej
bryły o konstrukcji szkieletowej (pomieszczenie
obsługujące) mający na celu optymalizację gabarytów.

Ogólny koszt hali
z wyposazeniem
Szacunkowy koszt projektu,
postawienia i wyposażenia
hali o wymiarach 40x54 m
wynosi 3 350 000,00 PLN
Szacunkowy koszt hali o
podobnych parametrach w
budownictwie tradycyjnym
wynosi 4 900 000,00 PLN
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Nasi partnerzy
Hale stalowe HUPRO TRADE

Systemy nagłosnieniowe HOX

Hale stalowe oferowane przez HUPRO TRADE to rozwiązania na miarę przyszłości technologicznej,
niezwykle funkcjonalne, lekkie jak również wytrzymałe,są one rozwiązaniem uniwersalnym, prezentują
maksymalne uproszczenie w zabudowie przestrzeni, które doskonale można dopasować do
indywidualnych wymagań. Konstrukcje tego typu mają bardzo zróżnicowane przeznaczenie.

Firma zajmuje się profesjonalnym projektowaniem i wytwarzaniem systemów nagłośnieniowych
spełniających najwyższe parametry użytkowe. Nagłośnienie firmy HOX jest projektowane z
uwzględnieniem modelu akustycznego sal w celu osiągnięcia maksymalnej oszczędności energii
elektrycznej w stosunku do efektywności systemu.

System zabudowy FRAME HOUSE

Systemy oswietleniowe Spectrum LED

Nowoczesny system zabudowy Frame House spełnia wszystkie wymagania stawiane
współczesnemu budownictwu, począwszy od energooszczędności, przez niskie koszty
eksploatacji, ekologię, komfort i funkcjonalność, skończywszy na najnowszych technologiach i
systemach.

Firma Spectrum LED jest jednym z wiodących producentów i dostawców szerokiej gamy źródeł
światła. Dwudziestoletnia obecność na polskim rynku, zebrane doświadczenia i zdobyta wiedza
pozwalają na realizację najbardziej nietypowych zleceń.

Podłogi sportowe GERFLOR

Systemy oswietleniowe BIOSOLUTION

Grupa Gerflor tworzy, produkuje i sprzedaje kompletne rozwiązania do wykładzin
elastycznych podłogowych, ściennych oraz zapewnia dostępność, począwszy od instalacji do
wykończeń. Techniczna, dekoracyjna i eko-odpowiedzialna wartość dodana dostosowana do
każdego rynku przeznaczenia.

BioSolution jest polskim producentem oświetlenia opartego na energooszczędnej technologii
LED. Działalność w obszarze nowych technologii prowadzi od 2010 roku. W oferowanych
produktach wykorzystuje najnowsze rozwiązania techniczne ze szczególną dbałością o
poprawność techniczną realizowanych projektów.

Systemy wentylacyjno-grzewcze RADWAN

Systemy wentylacyjne VBW ENGINEERING

Firma Radwan to dostawca urządzeń i rozwiązań z zakresu pomp ciepła, przemysłowej kontroli

VBW Engineering działa w branży instalacji obróbki powietrza, będąc najważniejszym polskim
producentem urządzeń do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń wg indywidualnych potrzeb
klienta. Firma postawiła na nowoczesność, solidność, nowatorskie pomysły, elastyczność produkcji
i ekonomiczne rozwiązania.

wilgotności, chlodnictwa oraz wentylacji i klimatyzacji.

VITARO Sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
00-116 Warszawa

Biuro projektowe:
Dziepółć 3
97-500 Radomsko

e-mail: biuro@vitaro.pl
http://www.vitaro.com.pl

Projektowane przez nas hale wyposażone
są w odnawialne źródła energii - pompy
ciepła, służące ogrzewaniu obiektu, panele
fotowoltaiczne - do ogrzewania ciepłej
wody użytkowej i wentylację mechaniczną.
Zastosowano również nowoczesne konstrukcje,
podłogi, nagłośnienie, symulację akustyczną
oraz oświetlenie.
Zaproponowane rozwiązania są bardzo
ekonomiczne, pozwalają na spełnienie
wymogów budynków pasywnych.
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