
1 0 0



MONTOVANÉ HALY AGE | 10

HA
LY

 A
GE

1 0 1



Každá hala se projektuje s ohledem na konkrétní 

umístění, nadmořskou výšku, zatížení sněhem 

a technologiemi tak, aby odpovídala požadavkům 

statiky. Haly pro chov drůbeže jsou vybavovány 

technologiemi od předních evropských 

dodavatelů.

Konstrukce haly je ocelová žárově zinkovaná 

s využitím PIR panelů, které mají, na rozdíl 

od tradičnějších PUR panelů, vyšší protipožární 

odolnost. Další jejich předností je velmi dobrá 

tepelná izolace, což pomáhá udržovat optimální 

mikroklima uvnitř haly.

Podlaha je zhotovena z leštěného betonu 

s minerálním vsypem, který výrazně snižuje její 

obrus při vyskladňování haly. 

Haly AGE jsou přínosné nejen z pohledu vysoké 

úrovně welfare, které poskytují zvířatům, ale rovněž 

z hlediska spotřeby energií a lepšího dodržování 

biosecurity díky širším možnostem čištění 

a dezinfekce. Díky úspoře nákladů se vyznačují 

rychlou fi nanční návratností.

Víceúčelové haly AGE
Modulární montované haly AGE, které jsou vlastním produktem fi rmy 

AGE s.r.o., nacházejí využití především na farmách pro výkrm brojlerů, 

voliérových chovů nosnic, chovu krůt a dalších druhů drůbeže. Mohou 

však sloužit také k ustájení prasat nebo jako sklady obilí a jiných 

zemědělských komodit ve variantách se zateplením nebo bez něj. 
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Rozměry
• Šířka haly se přizpůsobuje individuálním 

požadavkům zákazníka

• Délka haly je násobkem modulů po 4,5 m

Střešní plášť
• Sendvičový PIR panel 100 mm 

(součinitel prostupu tepla Uc = 0,22 W/m2K) 

• Trapézový střešní plech

• Lze modifi kovat dle přání zákazníka

Stěny
• Sendvičový PIR panel 80 mm 

(součinitel prostupu tepla Uc = 0,27 W/m2K )

• Lze modifi kovat dle přání zákazníka

• Ve štítových stěnách jsou osazena křídlová nebo 

sekční vrata o rozměrech dle přání zákazníka

• Ocelová konstrukce vně stavby – 

žádné překážky pro proudění vzduchu

• Kompletně zinkovaná konstrukce 

zvyšuje životnost stavby

• Snadno omyvatelný vnitřní plášť 

umožňuje rychlou a účinnou údržbu

• Použití PIR panelů zaručuje vynikající 

izolační vlastnosti

• Celá koncepce přináší snadnou 

a rychlou výstavbu

• Vnitřní členění prostoru haly je možné 

dle přání zákazníka
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