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Główny obszar naszej działalności obejmuje produkcję, wyna-
jem oraz sprzedaż hal i pawilonów namiotowych. Doświadcze-
nie zdobyte przez lata sprawia, że jesteśmy w stanie sprostać 
potrzebom nawet najbardziej wymagających klientów: zarówno 
tych, którzy organizują imprezy masowe, jak i tych, którzy przy 
niewielkich nakładach finansowych potrzebują w krótkim czasie 
obiektów przemysłowych, magazynowych czy usługowych. Za-
kres stosowania hal namiotowych ogranicza jedynie wyobraźnia.
W ofercie firmy Setter znajdą Państwo pawilony oraz hale na-
miotowe o zróżnicowanych kształtach i rozmiarach. Nasze wy-
roby cieszą się ogromną popularnością podczas rozmaitych oka-
zji oraz imprez bez względu na to, czy są to prezentacje produk-
tów, specjalne eventy, przyjęcia, targi, wydarzenia sportowe czy 
wystawy. Służąc po prostu jako przenośne pomieszczenia han-
dlowo-magazynowe, proponowane przez nas systemy zadaszeń 
są zawsze rozwiązaniem na miarę Państwa oczekiwań. Możliwo-
ści ich wykorzystania są niemal nieograniczone.
Szybkość oraz łatwość montażu i demontażu, estetyka wykona-
nia, solidność oraz szeroka gama wyposażenia dodatkowego są 
źródłem popularności naszych hal namiotowych, które znajdu-
ją zastosowanie między innymi podczas organizacji wystaw, fe-
stynów, targów, imprez bankietowych i plenerowych, tymczaso-
wych punktów sprzedaży oraz punktów produkcyjnych i maga-
zynowych.
Priorytetem firmy Setter jest satysfakcja klientów. Z tego też 
powodu do Państwa dyspozycji oddajemy nasz personel, zawsze 
chętny do pomocy. Zapewniamy również profesjonalne wspar-
cie oraz doradztwo przy rozwiązywaniu konkretnych problemów 
dotyczących zastosowania naszych hal namiotowych.
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HALE NAMIOTOWE – IMPREZY I TARGI

Często zdarza się, że w miejscach, w których chcemy 
zorganizować imprezę plenerową, event, wesele, targi, 
pokazy czy konferencję, nie ma odpowiedniej infrastruk-
tury. Receptą na rozwiązanie tego problemu jest wyko-
rzystanie hal namiotowych. W krótkim czasie możliwe 
jest zadaszenie dowolnej powierzchni. System podłóg, 
lekka konstrukcja pozwalają na montaż niemal w każdych 
warunkach terenowych. Szeroka gama poszyć, w tym 
transparentnych, może dodatkowo wyeksponować uroki 
otoczenia. Dodatki, takie jak: dekoracja, wykładzina czy 
stylowe oświetlenie podkreślą rangę imprezy. Możliwe 
jest zastosowanie ogrzewania lub klimatyzacji.
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Prosta, lekka konstrukcja, błyskawiczny montaż i minimal-
ne formalności powodują, że obiekty tego typu z powodze-
niem mogą stanowić alternatywę dla hal stałych, w których 
nie są potrzebne wysokie wymagania odnośnie składowa-
nia czy pracy ludzi.
Poszycie dachowe z pojedynczej warstwy tkaniny polie-
strowej powlekanej PVC, ściany kryte tkaniną, blachą tra-
pezową lub panelami z żywic syntetycznych idealnie chro-
nią przed wiatrem i opadami atmosferycznymi. 
Podstawowe rozwiązania są oparte na konstrukcjach 
z kształtowników aluminiowych lub stalowych. Wymiary 
zazwyczaj opierają się na  module 5 m, a wysokość boku 
waha się między 2 a 6 m, co nie wyklucza różnych innych 
rozwiązań preferowanych przez przyszłego użytkownika.

HALE NAMIOTOWE – MAGAZYNY I PRZEMYSŁ
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Hale Thermo stanowią pomost między tradycyjnymi hala-
mi namiotowymi a obiektami budowanymi w technologii 
stałej. Ich lekka i przenośna konstrukcja jest odporna na 
obciążenia śniegowe i wiatrowe występujące na terenie 
Polski. Poszycie dachowe wykonane z dwóch warstw tka-
niny poliestrowej z wypełnieniem powietrznym tworzy 
warstwę termoizolacyjną, która całkowicie eliminuje ry-
zyko skraplania. Przy zastosowaniu na ścianach izolacyj-
nych płyt warstwowych komfort użytkowania zbliżony 
jest do obiektów stałych. Hale tego typu stosunkowo ła-
two ogrzać, a podczas dużego nasłonecznienia ich wnętrze 
nie nagrzewa się. Dzięki tym zaletom hale Thermo mają 
wszechstronne zastosowanie. Z powodzeniem są wyko-
rzystywane jako hale magazynowo-produkcyjne, biura, 
sklepy, a z uwagi ma swoje wyciszenie – na sale konferen-
cyjne, teatralne czy kinowe. 

HALE NAMIOTOWE OCIEPLANE THERMO
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Obiekty tymczasowe, jakimi są hale namiotowe, mogą 
również poza zaletami użytkowymi prezentować się jako 
profesjonalne budowle o atrakcyjnej stylistyce. Moc-
no wypłaszczony dach okalany attyką pozwala uzyskać 
atrakcyjny, profesjonalny wygląd. Możliwość zastosowa-
nia dowolnych materiałów w różnobarwnej kolorystyce 
i przeszklenia czynią z pawilonów CUBO idealne rozwią-
zanie dla firm oczekujących od obiektów tymczasowych 
czegoś więcej niż tylko zadaszenia. 
Pawilony namiotowe CUBO to propozycja dla prestiżo-
wych klientów, dla których wygląd jest równie ważny jak 
funkcjonalność i jakość.

NOWOCZESNE PAWILONY WYSTAWIENNICZE CUBO
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Hale namiotowe zaprojektowane z myślą o użytkowni-
kach, dla których istotna jest dostępna duża wysokość 
we wnętrzu hali przy ograniczonych wymiarach. Cztero-
spadowy dach zdecydowanie ułatwia zsuwanie się śniegu 
z połaci dachowych. W zależności od potrzeb dach może 
być wykonany z pojedynczej warstwy tkaniny PVC lub też
z dwóch warstw materiału, między które wdmuchiwa-
ne jest powietrze. W takim przypadku dach zyskuje wła-
ściwości termoizolacyjne. Na ścianach można zastosować 
rozmaite wypełnienia, takie jak: tkanina PVC, blacha tra-
pezowa czy izolacyjne płyty warstwowe.

HALE CZTEROSPADOWE HEX
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Namioty sferyczne stanowią funkcjonalne połączenie in-
nowacyjnych dokonań w dziedzinie architektury hi-tech 
i niebywałej estetyki. Pozbawiona hierarchii forma oraz 
miękkie kształty doskonale komponują się w każdego ro-
dzaju otoczeniu. Kolorowe lub transparentne poszycie 
z każdej „sfery” wykonane pod kątem każdego klienta sta-
nowi niepowtarzalną, indywidualną kompozycję. 
Konstrukcja przestrzenna wykonana ze stalowych rur 
w układzie trójkątów stanowi samostabilizującą się kopu-
łę. Dostępne wymiary od 6 m do 30 m. 

NAMIOTY KULISTE – SFERY
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Często zdarza się, że nie jest potrzebne zadaszenie du-
żej powierzchni, a małe namiociki dostępne w handlu nie 
spełniają oczekiwań co do wyglądu, jakości i wytrzyma-
łości. Firma Setter w swojej ofercie ma rozmaite rozwią-
zania: solidne, trwałe, o atrakcyjnym wyglądzie. Poza 
podstawowymi rozwiązaniami stosowanymi przez wie-
le firm namiotowych w naszej ofercie mamy także kon-
strukcje nietypowe z podwójnym dachem z wypełnieniem 
powietrznym i płatami izolacyjnymi na ścianach. Każdy
z podstawowych modułów może funkcjonować samodziel-
nie, łączyć się w pary lub całe systemy bądź przylegać bez-
pośrednio do większych hal, akcentując np. wejście. Mię-
dzy obiektami można poruszać się dzięki specjalnie do tego 
celu stworzonym ciągom namiotowym.

PAWILONY NAMIOTOWE
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Duże doświadczenie w dziedzinie projektowania i wyko-
nawstwa obiektów tymczasowych oraz zapotrzebowa-
nie naszych klientów skłoniły nas do budowy obiektów 
o charakterze stałym. Nie boimy się wyzwań. Tradycyjne 
rozwiązania dla budynków przemysłowo-magazynowych 
nie stanowią większego problemu, ale zaprojektowaniem 
i wykonaniem kopuły o konstrukcji drewnianej mogą po-
szczycić się tylko profesjonaliści.

OBIEKTY STAŁE
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