Alfa Farm
Świetliki specjalne do budynków inwentarskich.
Świetliki oborowe
Świetlik kalenicowy oborowy umożliwia maksymalne wykorzystanie
światła dziennego oraz powoduje równomierne nasłonecznienie
budynku, jego zadaniem jest również zabezpieczenie od działania
czynników atmosferycznych takich jak: opady śniegu, deszcz.
Świetlik (kominowy/łukowy) składa się z :
1. Podstawa: wykonana z ceowych profili zimnogiętych
z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,5÷2,5 mm
2. Konstrukcja świetlika: wykonana jest z profilu aluminiowego ze
stopu aluminium EN AW 6063 wg. PN-EW 573-3:2004
3. Komorowe płyty poliwęglanowe grubości 10 lub 16mm
4. Siatka zabezpieczająca na komin.
5. Akcesoria montażowe, które obejmują: wkręty samogwintujące,
śruby, nity, uszczelki wykonane z gumy modyfikowanej EPDM.
Pasma świetlne do chlewni
Wymagania, które stawia się świetlikom są bardzo wysokie:
1. Wysoka izolacyjność cieplna. Jako naświetla dachowe do
chlewni wykorzystujemy system ALFA ROOF Premium gr.
30mm lub ALFA ROOF gr. 25mm.
2. Wysoka odporność korozyjna na działanie amoniaku. System
ALFA ROOF Premium gr. 30mm lub ALFA ROOF gr. 25mm
oparty jest na starannie dobranych akcesoriach i elementach
montażowych gwarantujących długą żywotność w środowisku
o podwyższonym stężeniu amoniaku.
Pasma świetlne do ujeżdżalni koni
W zależności od zastosowanego pokrycia dachu ujeżdżalni stosujemy
odpowiedni profil świetlika.
Pokrycie dachu z eurofali - jako naświetle stosujemy profil ALFA
ROOF Fala,
Pokrycie dachu blachą trapezową lub blachą trapezową ocieploną
Tec 28 - jako naświetle stosujemy profil ALFA ROOF trapez.

Światło dzienne w budynkach inwentarskich spełnia bardzo
ważną rolę. Pozwala na prawidłowy rozwój zwierząt przy
zachowaniu wysokich parametrów technicznych budynku.
Świetliki i pasma świetlne ALFA Farm zostały zaprojektowane
z wysokiej jakości materiałów mając na uwadze agresywność
środowiska i potrzebną izolacyjność cieplną.
Stworzyliśmy specjalistyczne rozwiązania świetlików:
• Naświetla dachowe oborowe z wentylacją kominową
lub boczną,
• Naświetla ścienne oborowe,
• Pasma świetlne do chlewni,
• Pasma świetlne do ujeżdżalni koni.
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