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Firma BEST-POL istnieje od 2006 roku. Zajmujemy się, projektowaniem, produkcją i sprzedażą hal namiotowych, 
konstrukcji  stalowych i aluminiowych oraz wszelkiego rodzaju plandek samochodowych i innych wyrobów z 
materiałów PCV. Wykonujemy również różnymi metodami grafikę reklamową, dzięki czemu zapewniamy pełną 
kompleksowość obsługi dla naszych klientów. 

Sprzedajemy nasze produkty zarówno w Polsce jak i wielu innych krajach w całej Europie. Przez ostatnie lata 
zrealizowaliśmy kilka tysięcy zamówień. Były to hale magazynowe, eventowe, bankietowe, hodowlane, targowe, 
sklepowe, sportowe i inne. Wykonujemy również zamówienia niestandardowe i dostosowujemy ofertę do potrzeb 
każdego Klienta. 

Od kilku lat wykorzystujemy do produkcji szereg nowoczesnych technologii (np. zgrzewarki wysokiej częstotliwo-
ści, automaty do zgrzewania taśm, roboty spawalnicze i wiele innych) oraz wiele sprawdzonych metod efektywne-
go działania, dzięki czemu nasze produkty (hale namiotowe, namioty, plandeki samochodowe) i usługi są bardzo 
wysokiej jakości oraz w pełni zgodne z europejskimi standardami. 

BEST-POL has existed since 2006. We manufacture and sell tent halls, steel and aluminium structures as well as 
all kinds of vehicle tarpaulin covers and other products made from PVC materials. We also create graphic ads 
by means of different techniques, thanks to which we can provide our customers with comprehensive services. 

We sell our products both in Poland and abroad. In recent years, we have fulfilled several thousand orders. These 
were warehouse, event, ball, farming, exhibition, shop and sports halls. We execute non-standard orders and 
adapt our offer to the needs of each Customer. Apart from standard solutions, we offer halls with side walls made 
of trapezoidal sheets or composite panels, with any length or width or non-standard cross-section.

For several years, we have been applying new production technologies (e.g. HF heat sealer) and many methods 
of effective operation, thanks to which we offer the highest quality products (tent halls, warehouse halls, vehicle 
tarpaulin covers) and services which meet all expectations and European standards.
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Typ
Type

Wielospadowe lub dwu-
spadowe
Multi-hipped-modular

Szerokość
Width 8 - 40 m

Rozstaw przęseł
Spans spacing 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 m

Wys. ściany bocznej
Sidewall height 3 / 4 / 5 / 6 m

Materiał
Material

Stal S 355
Steel S 355

Ochrona antykorozyjna elemen-
tów stalowych
Corrosion protection

Ocynk
Galvanized

Poszycie dachu
Roof covering PVC

Poszycie ścian
Wall covering

PVC, blacha lub płyta 
warstwowa
PVC, sheet or sandwich 
panel

PARAMETRY/ PARAMETERS

Hale stawlowe \ Steel halls

Hale Stawlowe \ Steel Halls
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HALE NAMIOTOWE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJJ
TENT HALLS WITH AN ALUMINUM STRUCTURE
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Możliwość wyposażenia ścian i/lub dachu w estetyczne okna wyko-
nane z przezroczystej folii, która przepuszcza znacznie więcej świa-
tła słonecznego - ilość i układ okien do indywidualnego uzgodnienia.

Plating made of PVC material with a thickness of 650 gr/m2 with 
flame retardant certificate or in option - 800 gr/m2 of OPAK material 
(which does not let through sunlight).

PARAMETRY/ PARAMETERS

Nasze hale produkujemy dbając przede wszystkim o żywotność i bezpieczeństwo konstrukcji. Co ważne hala nie wymaga stosowania fundamentów, co 
obniża koszty planowanej inwestycji.

Hale namiotowe ze stelażem aluminiowym lub aluminiowo- stalowym stosowane są głównie jako hale sezonowe, ale przy odpowiednio dobranych para-
metrach mogą również służyć jako obiekty całoroczne.

We produce our halls, taking care primarily of the lifetime and safety of the construction. What is important, the hall does not require foundations, which 
reduces the costs of the planned investment.

Tent halls with an aluminum or aluminum-steel frame are used mainly as seasonal halls, but with properly selected parameters can also be used 
as year-round objects.
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Dzięki swojej lekkiej konstrukcji hale mogą być bardzo szybko mon-
towane lub demontowane.

Thanks to their lightweight design, the halls can be quickly assembled 
or disassembled.

Poszycie wykonane z materiału PVC o grubości 650 gr/m2 z 
certyfikatem trudnopalności lub w opcji - 800 gr/m2 z materiału 
OPAK (który nie przepuszcza promieni słonecznych).

Possibility to equip the walls and / or roof with aesthetic windows 
made of transparent foil that transmits much more sunlight - the 
number and arrangement of windows for individual reconciliation.

WYTRZYMAŁE / DURABLEKONFIGUROWALNE / CUSTOMIZABLEŁATWE W MONTAŻU / EASY TO ASSEMBLE

Typ
Type

Wielospadowe lub dwuspadowe
Multi-hipped-modular

Szerokość
Width 5 – 20 m

Rozstaw przęseł
Spans spacing 5 m

Wys. ściany bocznej
Sidewall height 4 / 5 / 6 m

Materiał
Material

Aluminium 6005 / Stal 5355
Aluminum 6005 / Steel 5355

Ochrona antykorozyjna elementów 
stalowych
Corrosion protection

Ocynk
Galvanized

Poszycie dachu
Roof covering PVC

Poszycie ścian
Wall covering

PVC, blacha lub płyta warstwowa
PVC, sheet or sandwich panel

Hale aluminiowe \ Aluminum halls
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The construction of the main spans of the hall is made of special aluminium profiles, designed for construction 
of such facilities. The combination of profiles within the hood and the ridge is made of galvanized steel inserts, 
made of structural steel S355. 

Hall cover, depending on the purpose of the facility is made of PVC weighing 650 g/m2, fireproof approved, with 
resistance to temperatures (from -30°C to +70°C). trapezoidal sheet T-18/T -35 with a thickness of 0,5 – 0,75 mm. 
Alternatively, the cover may be made of trapezoidal sheet.

Halls offered by BEST-TENT, depending on the purpose may be equipped with sectional, rolling or double-leaf 
door, and additional emergency door. In standard the hall is equipped with 1 main entrance gate with dimensions 
of 4x4 m and 1 emergency door 2x1 m. The specification may be modified at the ordering stage Colours of mate-
rials to be agreed with the order.

Konstrukcja głównych przęseł hali wykonana jest ze specjalnych profili aluminiowych, przeznaczonych do budowy 
tego typu obiektów. Połączenie profili w obrębie okapu i kalenicy, wykonano z ocynkowanych wkładów stalowych, 
wykonanych ze stali konstrukcyjnej S 355. 

Poszycie hali w wykonane jest z tkaniny PVC o gramaturze 650 g/m2, z atestem trudnopalności i wytrzymałości na 
temp. (od -30°C do +70°C). Alternatywnie poszycie może być wykonane z blachy trapezowej.

Hale BEST-TENT w zależności od przeznaczenia mogą być wyposażone w bramę  segmentową, rolowaną  lub 
dwuskrzydłową oraz dodatkowe drzwi ewakuacyjne.  Standardowo hala posiada 1 podstawową bramę wjazdową 
o wymiarach 4x4 m oraz 1 drzwi ewakuacyjne 2x1 m. Specyfikację tą można zmienić podczas składania zamó-
wienia. Kolorystyka materiałów do uzgodnienia z momencie składania zamówienia.
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NAMIOTY O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ I STALOWEJ
TENTS WITH ALUMINUM AND STEEL STRUCTURE
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PAGODA / PAGODAS

Jeżeli potrzebujecie Państwo stabilnego i estetycznego namiotu o niewielkich gabarytach na organizowaną im-
prezę bądź wystawę - polecamy namioty okolicznościowe ( tzw. pagoda) o podstawie kwadratu. Namioty wyko-
nane są z profilu aluminiowego o przekroju 10 x 5 cm . Poprzez zastosowanie prostego systemu wciskowego 
montaż całości zajmuje ok. 20 min. Namioty składane są modułowo, więc istnieje możliwość łączenia ich w 
dowolne długości.

If you need a stable and aesthetic tent with small dimensions for an organized event or exhibition - we recom-
mend occasional tents (the so-called pagoda) with a square base. Tents are made of aluminum profile with a 
cross-section of 10 x 5 cm. By using a simple push-in system, the whole assembly takes about 20 minutes. Tents 
are folded modularly, so it is possible to combine them in any length.

Wymiary namiotów aluminiowych typu PAGODA:   
 ą szerokość 4x4 m, 5x5 m, 6x6 m
 ą wysokość ścian  2,2 m
 ą wysokość w kalenicy 4,6 m, 5,2 m, 5,8 m

Cechy szczególne:   
 ą Pokrycie pawilonu (namiotu) wykonane jest z materiału PVC renomowanych firm niemieckich, o gramatu-

rze 650 gr/m2 .
 ą Tkaniny PVC posiadają atest przeciwpożarowy na trudnopalność, zgodny z normami europejskimi. 
 ą Kolorystyka namiotów dostępna jest w bardzo szerokiej palecie kolorów. Możliwość wstawienia okien w 

dowolnym kształcie.

Zastosowanie namiotów aluminiowych:   The use of aluminum tents:

 ą Wesela, 
 ą cateringi, 
 ą przyjęcia, 

 ą targi, 
 ą wystawy, 
 ą sprzedaże, 

 ą imprezy 
 ą okolicznościowe, 
 ą schronienia na otwartej 

przestrzeni

 ą Weddings,
 ą catering service,
 ą party,

 ą fair,
 ą exhibitions,
 ą sales,

 ą events
 ą occasional,
 ą shelter in the open space

Special features:   
 ą Cover of the pavilion (tent) is made of PVC material from renowned German companies, weighing 650 gr/

m2.
 ą PVC fabrics are fire retardant, in accordance with European standards.
 ą The coloring of tents is available in a very wide range of colors. Possibility to insert windows in any shape.

Dimensions of PAGODA aluminum tents:   
 ą width 4x4 m, 5x5 m, 6x6 m
 ą wall height 2.2 m
 ą height in the ridge 4.6 m, 5.2 m, 5.8 m

PL EN
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We offer arched tents with a steel frame designed mainly for agriculture, but not only.Oferujemy NAMIOTY łukowe ze stelażem stalowym przeznaczona głównie na potrzeby rolnictwa, ale nie tylko. 

 ą Standardowe szerokości namiotów to: 6, 8, 10, 12, 15 m; długość – dowolna. 
 ą Stelaże bezfundamentowych namiotów łukowych o konstrukcji jednonawowej kratownicy stalowej cynko-

wanej ogniowo wykonane są z wysokogatunkowej stali S355 , co daje im wysoką wytrzymałość, stabilność 
oraz gwarancję długowieczności.

 ą Poszycie hali to w standardzie bardzo wytrzymały materiał PVC o grubości 900 gr/m2 z certyfikatem 
trudnopalności. 

 ą Hangary łukowe znakomicie nadają się do składowania bali słomy lub siana, maszyn rolniczych i pojazdów 
oraz wielu innych zastosowań w rolnictwie i przemyśle.

 ą Standard tent widths are: 6, 8, 10, 12, 15 m; length - any.
 ą Construction of the frames with a one-bay galvanised truss are made of high-quality S355 steel, which 

gives them high strength, stability and a guarantee of longevity.
 ą The standard covering of the hall is very durable PVC material with a thickness of 900 gr/m2 with a flame 

retardant certificate.
 ą Arched hangars are ideal for storing straw or hay bales, agricultural machinery and vehicles, and many 

other uses in agriculture and industry.
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Namioty eventowe ze stelażem aluminiowym stosowane są głównie jako namioty okolicznościowe, sezonowe 
lub do użytku tymczasowego. Konstrukcja namiotów aluminiowych przeznaczona jest do eksploatacji w normal-
nych warunkach pogodowych, w okresie kiedy nie występują wzmożone opady śniegu. Namioty mogą być użyt-
kowane jako obiekty całoroczne – ale w okresie zimowym powinny one być odśnieżane, dodatkowo ogrzewane 
lub tymczasowo demontowane.

Imprezowe namioty aluminiowe o konstrukcji jednonawowej, dzięki swojej bardzo lekkiej konstrukcji oraz specjal-
nemu systemowi zatrzasków złącznych pozwalają na błyskawiczny montaż i demontaż. Dzięki temu znakomicie 
nadają się na wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe lub handlowe. 

Poszycie namiotu to w standardzie materiał PVC o grubości 650 gr/m2 z certyfikatem trudnopalności lub w opcji 
- 800 gr/m2 z materiału OPAK (który nie przepuszcza promieni słonecznych).  

W opcji proponujemy wyposażenie ścian i/lub dachu hali w estetyczne okna wykonane z przeźroczystej foli, które 
nadają hali transparentności i przepuszczają znacznie więcej światła słonecznego. Ilość i układ okien – wg indy-
widualnych uzgodnień.

Event tents with an aluminum frame are mainly used as seasonal or temporary tents. The construction of alumi-
num tents is intended for use in normal weather conditions, when there is no increased snowfall. Tents can be 
used as all-season facilities - but in winter they should be additionally heated or the snow should be removed.

Party tents with one-bay aluminum construction, thanks to their very light construction and a special system of 
snap fasteners allow for quick assembly and disassembly. Thanks to this, they are perfect for any kind of special 
or commercial events.

Tent canvas is in the standard PVC material with a thickness of 650 gr/m2 and flame retardant certificate or in 
option - 800 gr/m2 of OPAK material (which does not let sunlight pass).

As an option, the walls and / or roof of the hall can be equiped with aesthetic windows made of transparent 
plastic, which give the hall transparency and allow much more sunlight. The number and location of windows - 
according to individual arrangements

Wymiary eventowych namiotów aluminiowych to:
 ą szerokość: 6, 9, 12 m; 
 ą wysokość ścian: 2,5 m; 
 ą długość: dowolna. 

The dimensions of event aluminum tents are:
 ą width: 6, 9, 12 m;
 ą wall height: 2.5 m;
 ą length: any
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NOTATKI / NOTES

Notatki / notes
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HALE / HALLS

 ą Magazynowe

 ą Rolnicze

 ą Przemysłowe

 ą Sportowe

 ą Lotnicze

 ą Ujeżdżalnie

 ą Imprezowe

 ą Inne

 ą Storage

 ą Agricultural

 ą Industrial

 ą Sports

 ą Aircraft

 ą Riding Facilities

 ą Party

 ą Other


