




Od ponad stu lat firmy wchodzące w skład grupy Consolis gromadzą 

doświadczenia w zakresie budowania z prefabrykatów betonowych. 

Zdobywana wiedza pozwala stale rozwijać technologię produkcji 

i wyznaczać coraz ambitniejsze cele w zakresie projektowania i tworzenia 

konstrukcji dopasowanych do oczekiwań klienta.

Szukaliśmy sposobu tworzenia konstrukcji lekkich i wytrzymałych, 

dających maksymalną przestrzeń i elastyczność jej zagospodarowania, 

gwarantujących mikroklimat korzystny do pracy w każdych warunkach 

atmosferycznych, minimalizując jednocześnie koszty energetyczne.

Efektem naszych prac było zainicjowanie w roku 1990 systemu Bashallen. 

Od tego czasu powstały setki obiektów w całej Europie – każda z hal 

zaprojektowania została pod kątem indywidualnych potrzeb klienta. 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z efektem połączenia wiedzy, 

doświadczenia i technologii, jakim jest system Bashallen.

W niniejszym katalogu znajdziecie Państwo podstawowe informacje 

o systemie. Kładąc mocny nacisk na znajdowanie rozwiązań szytych 

na miarę zachęcamy do kontaktu i współpracy przy stworzeniu 

indywidualnego, wyjątkowego projektu. 
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Podstawowe elementy tworzące halę to beto-

nowe ściany zewnętrzne i płyty dachowe.

Ściany składają się z warstwy nośnej, termo-

izolacji oraz zewnętrznej warstwy fasadowej, 

wykończonej w dowolny sposób. Dostarczane 

są na budowę jako produkt gotowy.

Wykorzystując standardowe panele ścien-

ne szerokości 3,60m, można budować hale 

o wewnętrznej wysokości do 7,50 m. Większe 

wysokości uzyskuje się stosując panele ścien-

ne o szerokości 2,40 m. Wewnętrzna warstwa 

nośna ściany jest idealnie płaska – nie widać 

słupów nośnych. 

Dachowe płyty STT to elementy sprężone 

o bardzo wysokiej nośności. Oparte na ścia-

nach zewnętrznych mogą tworzyć przekrycia 

do 32 m rozpiętości. W ten sposób powstaje 

hala o znacznej powierzchni, bez dodatkowych 

słupów, pozwalająca na dużą swobodę w adap-

tacji przestrzeni. 

Konstrukcję z paneli ściennych oraz płyt dacho-

wych STT można dopasować do planowanej 

funkcji wprowadzając prefabrykowane stropy 

pośrednie, ściany wewnętrzne, schody i słupy.
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Jedną z korzystnych właściwości betonu jest wyso-

ka pojemność cieplna  (ponad trzykrotnie wyższa 

niż dla konstrukcji stalowej) a co za tym idzie opór 

stawiany niepożądanym zmianom temperatury. 

Ściany i stropy akumulują ciepło, wygładzając róż-

nice dobowe i zapewniając osobom pracującym 

wewnątrz komfortowe warunki pracy zarówno 

w czasie ostrych zim jak i letnich upałów. 

MIKROKLIMAT
W wielu przypadkach temperatura i wilgotność 

muszą być zachowane na stałym poziomie nie tyl-

ko z uwagi na komfort pracowników, ale też przez 

wgląd na odbywające się wewnątrz hali procesy 

produkcyjne lub składowane materiały. Regulacja 

tych warunków instalacją grzewczą lub klimatyza-

cyjną staje się wiele tańsza w obiekcie o znacznej 

pojemności cieplnej.



BEZPIECZEŃSTWO
W przeciwieństwie do warstwowych ścian typu 

Sandwich z rdzeniem poliuretanowym – standar-

dowe elementy systemu Bashallen traktowane 

są jako niepalne i nierozprzestrzeniające ognia. 

Spełniają one wymogi nośności ogniowej: REI60 

dla ścian i RE30 dla przekrycia dachowego z płyt 

STT. Parametry te mogą być dowolnie kształtowa-

ne w przypadku specjalnych wymagań.

Przekrycie dachu z płyt STT – dzięki ich wysokiej 

nośności – umożliwia korzystanie z obiektu bez 

potrzeby odśnieżania dachów, nawet w czasie ob-

fitych opadów śniegu.

Solidna konstrukcja hali stawia równie skutecz-

ny opór innym zagrożeniom jak próby włamania, 

uderzenia pojazdów czy huraganowe wiatry. 



ELASTYCZNOŚĆ
Koncepcja wykorzystania ścian jako nośnych 

wraz ze sprężonymi płytami dachowymi umoż-

liwia konstruowanie hal bez słupów pośrednich 

do maksymalnej rozpiętości 32 m. Przy braku 

ograniczeń długości i wysokości obiektu gwa-

rantuje to dużą swobodę konstrukcji. Tak budo-

wane hale wykorzystywane są w dowolny spo-

sób, od salonów sprzedaży i fabryk po centra 

logistyczne i obiekty sportowe. Również w toku 

użytkowania obiektu zmiana jego funkcji nie sta-

nowi problemu.

System umożliwia budowanie hal z pozostawie-

niem możliwości późniejszej dobudowy kolej-

nych naw.



DESIGN
Każda hala produkowana jest na zamówienie, 

pod konkretny projekt. Umożliwia to swobodną 

realizację wizji inwestora czy architekta zarów-

no w odniesieniu do bryły budynku jak i sposo-

bu wykończenia fasady. Prefabrykacja umożliwia 

zastosowanie betonów barwionych w masie, po-

wierzchni gładkich lub z efektem kruszywa płu-

kanego. Dla podniesienia walorów estetycznych 

i podkreślenia niepowtarzalnego charakteru kon-

strukcji można zastosować matryce o dowolnym 

wzorze czy nawet beton graficzny.



OSZCZĘDNOŚĆ
Zagadnieniu kosztów przyjrzeliśmy się szczególnie 

wnikliwie. Za cel postawiliśmy sobie stworzenie 

obiektu, którego użytkowanie od rozpoczęcia bu-

dowy po zakończenie eksploatacji będzie korzyst-

niejsze, także z ekonomicznego punktu widzenia. 

Wymierne korzyści danej realizacji obliczamy, 

prowadząc analizę LCC (life-cycle cost – analiza 

kosztów w cyklu życia obiektu). Użytkownicy Bas-

hallen chętnie opowiadają jak teoria przekłada się 

na realne oszczędności.

W okresie projektowania oszczędności pojawiają 

się w wyniku oparcia realizacji na systemie goto-

wych modułów Bashallen, co skraca czas pracy 

nad projektem.

Czas realizacji skracany jest przez zastosowanie 

elementów prefabrykowanych. Na budowę do-

starczane są elementy gotowe do montażu. Dzię-

ki temu cała hala powstaje średnio w ciągu mie-

siąca, co redukuje koszt związany z utrzymaniem 

placu budowy.

W okresie użytkowania hali odczuwalne są niższe 

koszty zużycia energii na ogrzewanie lub chłodze-

nie wnętrza ze względu na zastosowanie betonu, 

z łatwością opierającego się wahaniom temperatury 

zewnętrznej z uwagi na wysoką pojemność cieplną. 



Dane z obiektów użytkowanych wskazują na 

średnią oszczędność wynoszącą 35–65% kosz-

tów ogrzewania i wentylacji. 

W porównaniu z halą stalową dodatkową korzyścią 

jest brak kosztu cyklicznego odnawiania powłok 

antykorozyjnych i ognioodpornych – fasady nie 

wymagają malowania ani tynkowania. Wykoń-

czone w dowolny sposób są odporne na dzia-

łanie czynników atmosferycznych, jak słońce, 

deszcz czy mróz. Bezpośrednią konsekwencją 

dłuższej żywotności budynku jest większa war-

tość przy ewentualnej odsprzedaży.

Solidna i trwała hala z betonu przedstawia 

również zupełnie inną wartość dla firm ubez-

pieczeniowych. Według czołowych brokerów 

ubezpieczeniowych koszt ubezpieczenia dzia-

łalności w obiekcie systemu Bashallen jest niż-

szy o 30-50% od hali stalowej z przekryciem 

z płyt warstwowych typu Sandwich.

Wartość korzyści wynikających z wyboru Bashallen 

zależy od geometrii i sposobu wykorzystania obiek-

tu. Dlatego przed rozpoczęciem każdej inwestycji 

przygotowuje się indywidualną analizę kosztów 

wzniesienia i użytkowania. 



PROJEKTOWANIE

System opracowano tak, by maksymalnie 

usprawnić prace nad projektem w zakresie dobo-

ru elementów, obliczeń konstrukcji czy rysowania 

detali. Pozwala to skupić się na zagadnieniach 

najistotniejszych, czyli funkcjonalności, ekonomii 

i estetyce budynku.

+ PRODUKCJA

Prefabrykacja umożliwia wytwarzanie elemen-

tów stałych warunkach, na profesjonalnym 

sprzęcie, przez doświadczonych specjalistów. 

Każdy element produkowany jest pod konkretne 

zamówienie, a moce produkcyjne pozwalają na 

wytworzenie obiektów gotowych do montażu 

jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

+ MONTAŻ

Gotowe elementy są zwożone i montowane 

na budowie. Prace wymagają minimalnej ilości 

sprzętu i pracowników co daje znaczną oszczęd-

ność na kosztach utrzymania budowy.

= 1 miesiąc



MATERIA  (Szwecja)

Dobrym przykładem sprostania wysokim 

wymaganiom jest „Materia” w Tranas. 

Przedsiębiorstwo projektuje wysokiej klasy 

meble biurowe. Wszystko – od kształtu 

budynku przez wnętrza z biurami, częścią 

produkcyjną i salą wystawową – ma stano-

wić najlepszą reprezentację marki, tworząc 

spójny wizerunek. Już po pierwszym roku, 

Dyrektor Zarządzający Lars Bülow, stwier-

dza, iż rzeczywistość przerosła jego ocze-

kiwania związane z realizacją w systemie 

Bashallen – głównie za sprawą przyjaznego 

klimatu wnętrza.

POL-HUN  (Polska)

Przedsiębiorstwo istnieje od 1990 i jest 

jednym z czołowych producentów chemii 

gospodarczej w Polsce. Właściciel zdecy-

dował się na obiekt Bashallen spełniający 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

przy materiałach palnych i elastyczności 

wykorzystania przestrzeni. Pozytywnym 

zaskoczeniem okazały się niskie rachunki 

za energię – administrujący obiekt dekla-

ruje, że instalacja pracuje na 50% projek-

towanej mocy.

Przykłady adaptacji systemu Bashallen 



IMPERA PARK  (Czechy)

IMPERA PARK pod Pragą to centrum 

logistyczne oferujące powierzchnie pod 

wynajem. Elastyczność systemu daje 

najemcom swobodę wykorzystania prze-

strzeni administracyjnej i magazynowej. 

Energooszczędna konstrukcja w połącze-

niu z zastosowaniem ogniw fotowolta-

icznych zmniejsza do minimum zużycie 

energii. Te i inne zalety przyczyniły się do 

sukcesu przedsięwzięcia. Właściciel już 

trzeci raz powiększa inwestycję o kolejny 

obiekt, oczywiście również w systemie 

Bashallen.

ESPES  (Polska)

Firma ESPES Sp. z o.o. jest producentem 

wysokiej jakości ścian działowych ze szkła. 

Pan Tomasz Sierakowski (właściciel) uznał, 

że najlepsze produkty należy równie 

dobrze prezentować. Dlatego podwar-

szawska siedziba firmy to wyjątkowy 

showroom, gdzie oferowane produkty 

zaaranżowano w starannie zaprojektowa-

nym otoczeniu. Projekt został nagrodzony 

Platynowym Wiertłem za najlepszy bu-

dynek w kategorii Użyteczność Publiczna 

w 2009 roku.. 



CONSOLIS Holding SAS należy do czołowych europejskich producentów prefabrykowanych 
elementów betonowych. Zatrudnia ponad 10.000 pracowników w 30 krajach Europy, 
Azji, Afryki i Ameryki Południowej generując obrót rzędu 1,5 miliarda euro. Na rynku 
istnieje od ponad 100 lat, oferując szeroką paletą rozwiązań dla projektów budowlanych. 
Consolis jest koncernem proekologicznym i w związku z tym szczególnie skupionym na 
efektywności procesów produkcji i produktach o długiej żywotności.

W niniejszym katalogu zaprezentowaliśmy 

możliwości wykorzystania systemu Bashallen 

do realizacji indywidualnych potrzeb 

przedsiębiorców.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy 

przy stworzeniu najlepszej koncepcji Państwa 

fabryki, biura, sklepu, magazynu...

CONSOLIS POLSKA Sp. z o.o.

Biuro Centralne

ul. Wólczańska 128/134

00-527 Łódź | Poland

tel. +48 42 20 35 100 | fax +48 42 20 35 101

office@consolis.pl  |  www.consolis.pl

www.bashallen.pl

Dominik Kasprzyk

Sales Engineer Bashallen System

e-mail: dominik.kasprzyk@consolis.com

kom.: +48 607 160 787

Rafał Konderak

National Sales Manager

e-mail: rafal.konderak@consolis.com

kom.: +48 607 781 371




