
AZ EGYSZERŰ ÉS GYORS ÚT AZ ÖN 
ÚJ RAKTÁRCSARNOKÁHOZ

Egy személyes találkozó keretében a szakértőnk Önnel 
együttműködve felméri az igényeit. A találkozó 
megvalósulhat Önnél a helyszínen vagy online.

Helyszíni találkozó02
Annak érdekében, hogy tudjon tervezni, 24 órán belül 
testreszabott, jól felépített ajánlatot kap, amely az 
egyszerű összehasonlíthatóság céljából 
költség-áttekintést is tartalmaz.

Ajánlat03

A megbízás után projektmenedzsmentünk átveszi a folyamatokat. Gondoskodunk a külső 
szolgáltatókkal folytatott kommunikációról, segítünk Önnek tanácsot adni az építési jogi és az 
építőipari kérdésekkel kapcsolatban, és figyelemmel kísérjük az ütemtervet. Tapasztalataink és az 
általunk biztosított know-how-k révén előmozdítjuk az Ön projektjét, és gyorsan véghez visszük azt.

Projektmenedzsment

Németországban könnyűszerkezetes csarnokok 
felállításához építési engedélyre van szüksége. 
Ezek beszerezhetők a csarnokainkra vonatkozólag, mivel a mi 
csarnokaink a DIN EN 1991 szabvány szerint 50 éves élettartamra 
vannak engedélyezve. 

Építési engedélyek

A biztonságos és gyors 
folyamataink keretében 
átvállaljuk Öntől az építési 
engedély beszerzésének 
folyamatát, és ezenkívül 
telepítési garanciát is kínálunk 
Önnek, amellyel biztonságosan 
tervezhet. Azonnal felépítjük a 
csarnokát, és ezzel 
párhuzamosan benyújtjuk az 
építési engedélyt. Ha az építési 
engedélyt nem adják meg, akkor 
a csarnokot ingyenesen 
lebontjuk Önnek, valamint 
különleges felmondási jogot kap.

A raktárcsarnok gyors és 
kockázatmentes 
használata

Biztonságos és 
gyors folyamat
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Az optimalizált összeszerelési folyamatoknak 
köszönhetően a telepítés költséghatékony. A 
könnyűszerkezetes csarnokok összeszerelésére a 
következő ökölszabály érvényes: 1000 m² öt munkanap 
alatt. A csarnokok felépítéséhez nincs szükség darukra.

Összeszerelés05

Önnek szüksége van tárolóhelyre, és kér el egy nem 
kötelező érvényű ajánlatot. Az ajánlatkérést követően 
azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot. 

Ajánlatkérés01

Kérjen közvetlenül árajánlatot itt

www.herchenbach-industrial.com

Segítjük Önt az építési 
engedély megszerzésében, és 
megküldjük Önnek az építési 
engedélyhez kapcsolódó 
dokumentumokat (statikák és 
rajzok) A kérelem 
benyújtásától az engedély 
jóváhagyásáig akár 180 nap is 
eltelhet. Az időtartam az adott 
építési hatóságtól és az egyedi 
körülményektől függ.

Ingyenes projekttörlés, ha 
az építési engedélyt nem 
adják meg

Általános folyamat

A VMI részeként a helyszínen ellenőrizzük a helyi 
feltételeket. Geometriai ellenőrzést, magasságmérést és 
szakítóvizsgálatokat végezünk. Ezenkívül megvizsgáljuk a talajt, 
hogy vannak-e benne földvezetékek.

Összeszerelést megelőző 
vizsgálat (VMI)

Költséghatékony, mivel 
nincs szükség alapozásra

Földszegek

Alternatív megoldás, ha 
földszegekkel való 
rögzítés nem lehetséges

Nagy teherbírású 
dübelek

A nagy teherbírású dübelekkel 
történő rögzítéshez vasbeton 
födém (~20–30 cm) vagy 
(fagymentes, 80 cm 
vastagságú) sáv-/pontalapozás 
szükséges. 

Földszegekkel történő 
rögzítéshez összesen legalább 
80 cm vastagságú fedőréteget, 
teherhordó réteget és fagyvédő 
réteget kell alkalmazni.


