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01PREFABRYKOWANE
BALKONY 
ŻELBETOWE

Posiadamy własny dział projektowy, który 

przeprojektuje balkony monolityczne na balkony 

prefabrykowane. Wykonujemy między innymi

balkony z wkładkami izotermicznymi, które

eliminują powstawanie mostków termicznych. 

• balkony wolnopodparte

• balkony wspornikowe z zastosowaniem

 wkładek izotermicznych

• balkony z powierzchnią antypoślizgową

• balkony z powierzchnią licową

Oferujemy prefabrykowane balkony jako:

Zapewniamy kompleksową usługę

wraz ze sporządzeniem projektu przez 

naszych konstruktorów. 



Prefabrykowane balkony produkowane są jako

płyty żelbetowe pełne wraz ze zbrojeniem. 

PREFABRYKOWANE
BALKONY 
ŻELBETOWE

Zastosowanie:

• budownictwo jednorodzinne

• budownictwo wielorodzinne

• obiekty użyteczności publicznej

• brak konieczności prac szalunkowych

 i zbrojarskich na wysokości

• niwelowanie mostków termicznych   

 (systemowe łączniki termoizolacyjne)

• możliwość wykonania odwodnienia

 do rur spustowych

• wysoka jakoś, trwałość i dokładność

• szybka realizacja i montaż

Zalety prefabrykacji balkonów:



02PREFABRYKOWANE 
ŻELBETOWE
BIEGI SCHODOWE

Elementy konstrukcyjne występujący w budo-

wnictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz 

użyteczności publicznej. 

• biegi proste

• biegi z płytą spocznikową

• biegi z dwiema płytami spocznikowymi

• podesty spoczniki

Oferujemy elementy klatek schodowych:

Spocznik z wystającym zbrojeniem mającym

na celu sztywne połączenie klatki schodowej

z budynkiem oraz przeniesienie obciążeń

na ściany budynku. 

Obciążenia mogę być przekazywane bezpośre-

dnio na ściany klatek schodowych lub pośrednio 

poprzez podesty. Biegi wykonujemy w zależności 

od wymagań klienta, z powierzchnią stopni 

przygotowaną do obłożenia na budowie płytkami 

lub z górną powierzchnią gładką (beton licowy). 



• nie wymagają czasochłonnych

 prac szalunkowych

• brak prac zbrojarskich

• większa dokładność

• krótki czas realizacji

• niskie koszty utrzymania

• ograniczenie hałasu

• wysoka ognioodporność

• szybki i prosty montaż

Zalety prefabrykacji schodów:

Zewnętrzne biegi schodowe wykonujemy

z betonu mrozoodpornego na kruszywie 

granitowym. 

PREFABRYKOWANE 
ŻELBETOWE
BIEGI SCHODOWE

Zastosowanie:

• obiekty mieszkaniowe

• obiekty przemysłowe

• obiekty użyteczności publicznej



Zamów katalog produktów 2018

Elementy sieci wodno-kanalizacyjnych

Prefabrykaty dla budownictwa przemysłowego

Prefabrykaty dla budownictwa mieszkaniowego

Budynki prefabrykowane i ściany oporowe

Konstrukcje stalowe

Beton towarowy

Oferujemy indywidualne rozwiązania dla 

konkretnych projektów. Posiadamy własny 

dział projektowy do opracowania rozwiązań 

specjalnych. Istnieje możliwość transportu 

zamówionych produktów.
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