


[Funcțional]
Frisomat proiectează, dezvoltă și produce

o gamă largă de hale metalice inovatoare,
la cele mai înalte standarde de calitate.

[Emoțional]
Însă nu ne oprim aici.

Vă oferim expertiză specifică în domeniu,
creând o soluție care se adaptează perfect cerințelor 

dvs. Astfel nu vă protejăm doar
activele afacerii, ci și investiția dvs.



DESPRE FRISOMAT

INNOVATORS IN STEEL BUILDINGS

Frisomat este o companie fondată în 1978 de către Guy Somers. Suntem o 
companie belgiană. Proiectăm, producem, livrăm și montăm hale industriale 
pre-proiectate din oțel laminat la rece. Deținem controlul întregului proiect, 
de la proiectare, producție până la montaj. Halele metalice Frisomat, fiind 
optimizate încă din etapa de proiectare, consumă cu până la 30% mai puțin 
oțel, astfel reducem costurile de transport și asamblare. Peste 85% din pro-
ducție este exportată în alte țări, cum este și România. 

La nivel global Frisomat are peste 14 de filiale - Algeria, Belgia, Brazilia, Bulga-
ria, Franța, Germania, Ungaria, Polonia, România, Rusia, Olanda și Ukraina. 
Fabricile de producție fiind localizate în Belgia, Rusia și Brazilia. Pe lângă aces-
te filiale, Frisomat își întărește constant prezența internațională prin dezvolta-
rea de rețele de reprezentanți. Astfel, Frisomat este activ în peste 100 de țări, 
realizând peste 35.000 de proiecte la nivel global. Reușim această perfor-
manță prin cei peste 450 de angajați la nivel mondial. 

100+
 Țări

35,000+
Hale metalice 

450+
Experți



DE CE FRISOMAT

Frisomat este un partener de încredere, cu experiență, și care 
își propune să realizeze proiectul dvs. exact așa cum vă doriți. 
Alegând Frisomat, veți beneficia de experiența acumulată în 
peste 35.000 de proiecte. Un atu greu de egalat.

WE SHELTER YOUR BUSINESS
Cerințele dvs. vor fi integrate în întregime în 
proiectul Frisomat. Vă suntem alături pentru a 
vă propune și realiza construcția ideală în care 
bunurile dvs. sunt protejate, iar angajații pot lucra 
în condiții optime.

PARTENER DE ÎNCREDERE
Departamentul propriu de Cercetare și Dezvoltare 
colaborează strâns cu cercetători de top din 
lume pentru a dezvolta, testa și propune soluții 
innovatoare tot timpul. Astfel am reușit să obținem 
o economie de 30% de oțel și tot odată să oferim 
construcții puternice și rezistente la: zapadă, vânt, 
seism. 

ACCENT PE INOVAȚIE
Procesul nostru de fabricație este durabil. 50% 
din energia consumată de noi provine de la 
panouri solare. Folosim mai puțin oțel, transportăm 
inteligent și reducem deșeurile la minimum. Oțelul 
este 100% reciclabil.

SUSTENABILITATE ȘI DURABILITATE
Procesul nostru de fabricație este durabil. 50% 
din energia consumată de noi provine de la 
panouri solare. Folosim mai puțin oțel, transportăm 
inteligent și reducem deșeurile la minimum. Oțelul 
este 100% reciclabil.



CONTROLĂM ÎNTREGUL PROCES. LA FEL CA 
ȘI DVS. 
Deținem și controlăm fiecare etapa, de la Cercetare, 
Proiectare, Producție, Transport, până la montaj și 
servicii post-vânzare. Alegând Frisomat, beneficiați de 
calitate și responsabilitate.

APRECIAT LA NIVEL MONDIAL
Din 1978, la nivel mondial, am realizat peste 35.000 de 
proiecte, hale metalice. Avem filiale în peste 14 de țări 
și fabrici în Belgia, Rusia și Brazilia. 



SOLUȚIA NOASTRĂ 
Frisomat este singurul constructor 
internațional care oferă o abordare 
integrată. Acoperim Cerecetarea, 
Proiectarea, Producția, Livrare și 
Montajul. Doar așa putem asigura 
îndeplinirea cerințelor proiecutului 
dvs., indiferent de destinație sau 
locație. 



FRISOMAT CREAZĂ SPAȚIU

HALE METALICE CONSTRUITE RAPID, CARE REZISTĂ ÎN TIMP 

Frisomat proiectează, dezvoltă, produce și montează hale metalice pre-
fabricate. Metoda noastră de construire economică, rapidă și versatilă este 
de neegalat. Datorită procesului atent de proiectare, folosirea de utilaje de 
ultima generație - de mare precizie (roboți industriali)- și angajați experimentați, 
fiecare piesă se potrivește perfect. Punem accent pe controlul calității. Doar 
așa poate să vă asigure Frisomat un timp scurt de livrare și cel mai bun raport 
preț-calitate. Astfel halele metalice Frisomat nu doar rezistă în timp datorită 
calității materialelor și montajului, însă sunt și ușor de întreținut.

CEA MAI BUNA SOLUȚIE PENTRU  
COMPANIA DVS.
Oferim o varietate de soluții constructive, 
pentru hale metalice de calitate, care îmbină 
expertiza noastră cu cerințele dvs. în materie de 
funcționalitate și design. 

REALIZAT ÎNTR-UN TIMP SCURT

Oferim o varietate de soluții, pentru hale metalice 
de calitate, realizate într-un timp scurt și la cel mai 
bun preț.



CEA MAI BUNA SOLUȚIE PENTRU COMPANIA DVS.

Oricare ar fi domeniul dvs. de activitate, Frisomat are o soluție, oferind posibilitatea de a 
personaliza conform cerințelor specifice proiectului dvs. Acumulând experiența celor 40 de 
ani la nivel internațional și peste 20 de ani în România, reușim să oferim soluții optimizate 
pentru o varietate de domenii de activitate.

HALE INDUSTRIALE
O zonă de producție combinată cu 
un spațiu de depozitare și birouri? Pe 
baza experienței noastre și a cerințelor 
proiectului dvs. dezvoltăm și vă oferim 
soluția ideală, optimizată, asigurând 
design-ul arhitectural dorit. 

SĂLI DE SPORT ȘI AGREMENT
Oricare ar fi destinația construcției, 
Frisomat este partenerul dvs. 
Proiectăm, fabricăm și construim hale 
din oțel pentru diverse aplicații: arene 
ecvestre acoperite, hangare pentru 
avioane sau săli de sport și agrement. 
Halele noastre combină structura 
rezistentă cu un design estetic. Puteți 
conta pe expertiza noastră pentru a 
vă oferi o soluție perfect adaptată 
nevoilor dvs.

HALE AGRICOLE
Aveți nevoie de o hală spațioasă și 
sigură pentru a depozita cereale, a 
crește animale sau pentru a gara 
utilajele agricole? Într-un timp scurt, 
vă putem monta hala dvs. sigură, 
rezistentă și ușor de întreținut. 



HALE INDUSTRIALE

Hale metalice din oțel cu un raport bun calitate/preț. 
Adecvate oricărei linii de producție sau de procesare, 
combinate sau nu, cu spațiu pentru birouri. Cu 
deschidere liberă de până la 35 m, diverse înălțimi și 
lungime nelimitată.

Producție Depozitare Industria chimică Industria reciclării

Depozitare în vrac Showroom și service auto Hangar avioane Construcții provizorii

Hale din oțel prefabricate ce se pot personaliza conform 
cerințelor dvs.: copertine, uși secționale, suport pod 
rulant, mezanine. Montate într-un mod rapid și sigur, 
folosind produsele și soluțiile unice Frisomat.



Depozit cereale Depozit cartofi Depozit legume Industria alimentară

Fermă de păsări Fermă de vaci Fermă de porci Depozit & Atelier

HALE AGRICOLE

Doriți o hală pentru depozitarea cerealelor, utilajelor 
și echipamentelor dvs., cu acces facil si rapid? Halele 
Frisomat din metal sunt spațioase și solide, chiar dacă 
au o ușă largă sau o latură deschisă.

De la o magazie simplă pentru grădinărit, la un depozit 
mare pentru agricultură: toate halele Frisomat sunt 
gata într-un timp foarte scurt. Acest lucru este posibil 
datorită procesului integrat de prefabricare și montaj, 
caracteristici apreciate de clientii nostri.



Sală de evenimente Arenă echitație

Sală de sport Hangar avioane

SĂLI DE SPORT ȘI AGREMENT

Oricare ar fi destinația construcției, Frisomat este 
partenerul dvs. Proiectăm, fabricăm și construim hale din 
oțel pentru diverse aplicații: arene ecvestre acoperite, 
hangare pentru avioane sau săli de sport și agrement.

Halele noastre combină structura rezistentă cu un 
design estetic. Puteți conta pe expertiza noastră pentru 
a vă oferi o soluție perfect adaptată nevoilor dvs.



ALEGEȚI STRUCTURA POTRIVITĂ

Hale metalice de înaltă calitate și versatile, la un raport preț-calitate 
imbatabil. Construcții modulare și extensibile. Traveele sunt poziționate 
din 4 în 4 m. Dimensiunile halei pot să difere în funcție de cerințele 
proiectului dvs. și reglementările aflate în vigoare.

HALĂ SEMIROTUNDĂ

Hala metalică semirotundă ideală 
pentru o construcție temporară sau 
permanentă, cu rezistență dovedită în 
timp.

HALĂ CU ACOPERIȘ ÎN DOUĂ 
APE LA 22°
Această hală oferă un maximum de 
spațiu interior. Acoperișul cu pantă de 
22° conferă halei un aspect clasic.

HALĂ CU ACOPERIȘ ÎN DOUĂ APE 
LA 10°
Design modern cu o pantă lină a 
acoperișului.
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SOLUTII STANDARD, OPTIMIZATE

STRUCTURA 
Structură solidă și rezistentă, realizată 
din oțel integral galvanizat cu Zn 
275g/mp, laminat la rece. Astfel 
rezultă o hală metalică rezistentă și 
ușor de întreținut. 

UȘI ȘI GOLURI DE FERESTRE 
Putem integra în hala dvs. metalică uși și 
goluri de ferestre de diferite dimensiuni.

LUMINA NATURALĂ 
Vă oferim soluții variate pentru a asigura 
necesarul de lumină naturală. 

ACOPERIȘ 
Diferite tipuri de acoperiș, în 
funcție de nevoile dvs. 

PROTECȚIE TERMICĂ - 
IZOLAȚIE  
Hale izolate sau neizolate, în 
funcție de cerințele dvs. 

FUNDAȚII 
Soluțiile de fundare sunt eficiente și 
economice. Soluția optimizată de fundare 
variază în funcție de zonă, sol și încărcări.



FRISOMAT CONSTRUCȚII 
ÎN ÎNTREAGA LUME

Frisomat a construit peste 35.000 
de hale metalice la nivel global, 
toate fiind conform cu normele 
și reglementările locale. Oricare 
ar fi activitatea dvs., cu siguranță  
vă putem oferi soluția ideală 
pentru a o proteja și dezvolta.





Strada Horia Closca și Crișan, nr.7 
075100 Otopeni 

T  +40 213 50 38 44
@  comercial@frisomat.ro

www.frisomat.ro

Strada General Dascalescu 324 
610200 Piatra Neamt 

T  +40 233 23 19 09
@  office@frisomat.ro

BIROU COMERCIAL

FRISOMAT ROMANIA - SEDIUL CENTRAL


