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Od lat specjalizujemy się w produkcji elementów 
betonowych dla budownictwa. Naszymi odbiorcami 
są firmy i inwestorzy indywidualni, realizujący budowy 
o różnym charakterze i skali.

Zobacz nasze  
pozostałe katalogi na: 
 

Zapraszamy  
do współpracy
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Skontaktuj się z nami!
T | +48 71 315 20 09 wew. 447
M | oferty@betard.pl

Nasze oddziały:

Od lat specjalizujemy się w produkcji elementów betonowych 
dla budownictwa. Naszymi odbiorcami są firmy i inwestorzy 
indywidualni, realizujący budowy o różnym charakterze i skali.

Nasza oferta to szeroki zakres prefabrykatów służących do 
realizacji stanów surowych budownictwa kubaturowego-
-mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej 
a  także budownictwa drogowego, mostowego oraz hydro-
technicznego.

Oprócz elementów produkowanych seryjnie, będących w sta-
łej ofercie firmy (prezentujemy je w katalogach tematycznych) 
istotną część naszej działalności stanowi realizacja prefabry-
katów nietypowych, wykonywanych na specjalne zamówie-
nia. To elementy projektowane wg indywidualnych potrzeb 
i oczekiwań architektów  i inwestorów, przeznaczone zarówno 
do celów konstrukcyjnych jak i aranżacyjnych we wnętrzach 
budynków lub ich otoczeniu.

Dziękujemy za zaufanie
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KATALOG PRODUKTÓW
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KATALOG PRODUKTÓW

Prefabrykowane elementy klatek schodowych są jedną z najczęściej realizowanych na zamówienie 
grupą produktów, są wśród nich: biegi proste, biegi z jedną i dwiema płytami spocznikowymi, a także 
podesty i biegi schodowe ze schodkową częścią spodnią. Podesty wykonujemy zarówno w formie pre-
fabrykatów pełnych jak i w technologii filigran.

ELEMENTY NIETYPOWE 4 — 5



Biegi schodowe są elementami konstrukcyjnymi, montowanymi w klatkach schodowych i umożliwiającymi komunikację 

w pionie (również w klatkach z trzonem szybu windowego). Zależnie od przyjętych schematów statycznych, obciążenia 

przekazywane są bezpośrednio na ściany klatek schodowych lub pośrednio poprzez podesty. W celu ochrony przed odgło-

sem kroków, biegi i podesty mogą być izolowane od konstrukcji poprzez podkładki elastomerowe.

BIEGI SCHODOWE PŁYTOWE

BIEGI SCHODOWE ZE SPOCZNIKIEM/PODESTEM

BIEGI SCHODOWE „DWUSTRONNE” 

SCHODY ZABIEGOWE

STOPNIE BIEGÓW POLICZKOWYCH

PŁYTY SPOCZNIKOWE I PODESTOWE PEŁNE

BELKI PODESTOWE

schody

KATALOG PRODUKTÓW ELEMENTY NIETYPOWE 6 — 7



Podest filigran

Spocznik 
pełny

Bieg prosty

Biegi wykonuje się z powierzchnią stopni zacieraną, do dalszego wykończe-

nia na budowie np. płytkami. Istnieje możliwość wykonania biegów w pozycji 

odwrotnej, z górną powierzchnią gładką (beton licowy) lub z powierzchnią 

antypoślizgową od specjalnych matryc.

Zakres stosowania prefabrykowanych biegów schodowych:

•   budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne

•    budownictwo użyteczności publicznej, np. szkoły, szpitale,  

urzędy, obiekty sportowe

•   budownictwo przemysłowe

•   budownictwo usługowe, hotele

schody

KATALOG PRODUKTÓW

Zalety prefabrykowanych biegów schodowych:

•   szybka realizacja na budowie

•   wysoka jakość elementów oraz powtarzalność

•    eliminacja skomplikowanego, czasochłonnego szalowania i zbrojenia na budowie oraz rozszalowania

•   zapewniona komunikacja w czasie wznoszenia kondygnacji

•   dolna powierzchnia niewymagająca tynkowania (nadaje się do malowania)

Bieg typu „Betard” Bieg z wylanym 
spocznikiem

Podest filigran

Schody zabiegowe

ELEMENTY NIETYPOWE 8 — 9
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KATALOG PRODUKTÓW

Stropy żelbetowe zespolone Filigran to propozycja dla wszystkich, 
którym zależy na precyzyjnym i szybkim wykonaniu stropu. 
Współczesne, śmiałe formy architektoniczne wymagają stosowa-
nia nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, którym w zakresie 
stropów sprostać może jedynie Filigran. Wyróżnia się nieograniczo-
nymi możliwościami formowania powierzchni stropów pod wzglę-
dem kształtów i wymiarów - ich geometria ograniczona jest jedynie 
inwencją twórczą architektów.

ELEMENTY NIETYPOWE 10 — 11



Stropy Filigran stanowią alternatywę dla wszelkich żelbeto-

wych stropów prefabrykowanych, a także stropów mono-

litycznych. Pozwalają projektantom realizować skompliko-

wane schematy statyczne i złożone układy obciążeń.

Stropy Filigran składają się z elementów prefabrykowanych 

– płyt stropowych, dodatkowego zbrojenia montowanego 

przez wykonawcę na budowie i betonu wylewanego na 

budowie, nazywanego nadbetonem. Prefabrykaty stropowe 

filigran mają postać żelbetowych płyt o grubości 5-7 cm, 

wraz ze zbrojeniem głównym stropu oraz stalowymi kratow-

nicami przestrzennymi, częściowo zabetonowanymi w pły-

cie. Grubość elementów zależy od grubości otuliny zbrojenia 

oraz od ilości zbrojenia w płycie. 

Kratownice nadają prefabrykatowi odpowiednią sztywność 

w czasie transportu i montażu stropu, służą również do 

właściwego połączenia prefabrykatu z  pozostałą częścią 

stropu, wykonywaną na budowie. Obie warstwy stropu są 

ze sobą zespolone dodatkowo poprzez szorstką i celowo 

nierówną powierzchnię płyty prefabrykowanej. 

Pojedyncze płyty filigran produkujemy w wymiarach dosto-

sowanych do geometrii stropu – szerokości podstawowe 

płyt, ze względów produkcyjnych i  transportowych, nie 

przekraczają 240 cm (lub 250 cm - oddział w Kielcach); 

długości płyt odpowiadają rozpiętości stropu. Ilość zbroje-

nia oraz parametry techniczne stropu każdorazowo określa 

projekt wykonawczy stropu Filigran, opracowywany indywi-

dualnie dla każdego obiektu. 

PŁYTY STROPOWE TYPU FILIGRAN

płyty stropowe

KATALOG PRODUKTÓW

Zakres stosowania płyt stropowych typu filigran:

•    budownictwo mieszkaniowe indywidualne i wielorodzinne

•    budynki komunalne (szkoły, szpitale, hotele, biurowce)

•    obiekty nietypowe: garaże, hale przemysłowe

•    obiekty handlowe, sportowe, multikina

ELEMENTY NIETYPOWE 12 — 13



Zalety stropów typu filigran:

•    dostosowanie nośności do warunków użytkowania 

stropu

•    możliwość wykonania dowolnych kształtów płyt  

(np. prostokąt, koło, trójkąt, trapez)

•    możliwość wykonania niezbędnych wycięć i otworów 

przewidzianych w dokumentacji (np. szachty wenty-

lacyjne, otwory instalacyjne, okrągłe otwory na klatkę 

schodową, możliwość prowadzenia instalacji wewnątrz 

stropu)

•    mały ciężar własny płyt (125-175 kg/m2)

•    możliwy montaż z samochodu bez składowania pośred-

niego - „montaż z kół”

•    odpowiednio niewielkie zapotrzebowanie na teren zaple-

cza na placu budowy

•    zmniejszenie pracochłonności na placu budowy, 

a w rezultacie skrócenie cyklu inwestycji i zmniejszenie 

kosztów budowy

•    możliwość zastosowania w obiektach budownictwa 

mieszkaniowego jedno - i wielorodzinnego, użyteczności 

publicznej oraz przemysłowego

•    ze względu na dużą elastyczność pod względem 

nośności, wymiarów i kształtów - rozwiązanie konstruk-

cyjne, nie ograniczające swobody twórczej architektów 

i konstruktorów

•    możliwość jednorazowego transportu 150 - 200 m2 

stropu

•    prosty i szybki montaż, bez użycia pracochłonnych 

i kosztownych deskowań, jedynie z użyciem podpór 

montażowych

•    wytrzymałość płyt dostosowana do indywidualnego 

obciążenia, zgodna z warunkami użytkowania danego 

stropu

•    strop zespolony łączący zalety stropu prefabrykowa-

nego i monolitycznego

płyty stropowe

KATALOG PRODUKTÓW

Przykładowy schemat ułożenia poszczególnych płyt stropu typu 
filigran na budynku jednorodzinnym

W tym przypadku strop budynku składa się z 12 prefabrykowanych 
płyt stropowych, które transportowane są na plac budowy samo-
chodem typu „dłużyca” i montowane „z kół” dźwigiem (czas monta-
żu płyt do dwóch godzin).

ELEMENTY NIETYPOWE 14 — 15



Ceny prefabrykowanych płyt stropowych typu filigran okre-

ślane są indywidualnie, z uwzględnieniem stopnia zbrojenia 

płyt, ich kształtów i zamontowanych akcesoriów (izolacyjne 

wkładki balkonowe, dozbrojenie na przebicie, krawędzie płyt 

balkonowych itd.).

Cena jednego m2 obejmuje koszt projektu wykonawczego 

stropu filigran (również tej części, która wykonywana jest 

na budowie) oraz koszt transportu na budowę samochodem 

typu dłużyca. Opcjonalnie przedmiotem dostawy może być 

zbrojenie nadbetonu, tj. pręty i zgrzewane siatki, które wyko-

nawca montuje po ułożeniu płyt.

Strop zespolony typu filigran z zastosowaniem naszych 

płyt to doskonałe rozwiązanie konstrukcyjne. Odpowiada 

ono wysokim wymaganiom naszych klientów, nie ogranicza-

jąc swobody twórczej projektantów.

płyty stropowe

KATALOG PRODUKTÓW

Podstawowe dane techniczne:

•    długość płyt dostosowana do rozpiętości stropu; mak-

symalna długość ograniczona jest jedynie możliwością 

zaprojektowania konstrukcji stropu (uzyskana przez 

Betard długość – 12,6 m)

•    podparcie montażowe płyt filigran określa projekt stropu; 

ewentualne „oparcie” na ścianie lub podciągu – od 0 cm 

do 4 cm

•    grubość płyty prefabrykowanej – od 5 cm do 7 cm, 

w zależności od stopnia zbrojenia oraz otuliny zbrojenia

•    ciężar własny płyt – 125-175 kg/m2, w zależności od gru-

bości płyty

•    szerokość podstawowa płyty prefabrykowanej – 240 cm 

(oczywiście szerokości mniejsze wykonywane w miarę 

potrzeb, zgodnie z projektem wykonawczym)

•    całkowita grubość stropu - od 16 do 50 cm, co 2  cm 

(zgodna z założeniami projektanta budynku i z oblicze-

niami statycznymi projektanta stropu filigran)

•    beton prefabrykatu: klasa C 25/30 i wyższa, klasa stali 

zbrojeniowej AIII-N

•    klasa odporności ogniowej: REI 60 i wyższa, wg wymagań 

projektu

•    możliwość zbrojenia stropu w dwóch kierunkach, w stro-

pach pracujących dwukierunkowo zbrojenie w drugim 

kierunku układane na prefabrykatach na budowie (nie 

jest wówczas wymagane stosowanie siatek na złączach 

płyt)

•    możliwość nadania ujemnej strzałki ugięcia

•    możliwość obniżenia ciężaru stropu (zmniejszenie zuży-

cie betonu wylewanego na budowie i obniżenie obciążeń 

przekazywanych na konstrukcję) poprzez zastosowanie 

wkładek styropianowych mocowanych do płyt filigran

•    możliwość eliminacji mostków cieplnych poprzez zasto-

sowanie w płytach filigran balkonowych wkładek izolacyj-

nych typu Isokorb

ELEMENTY NIETYPOWE 16 — 17



Dźwigary sprężone to elementy konstrukcyjne najczęściej stosowane jako belki stropowe lub 
dźwigary dachowe, których pracę projektuje się najczęściej w schematach statycznych jako 
swobodnie podparte. Dźwigary zbierają obciążenie z powierzchni dachu i przekazują je jako war-
tość skupioną siły na słupy lub ściany.

KATALOG PRODUKTÓW
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Oferujemy dźwigary dachowe z betonu sprężonego  o sta-

łym przekroju dwuteowym (typ I) lub dźwigary dwuspadowe 

(typ IV) oraz jednospadowe (typ IT) o wysokości zmiennej 

i kącie spadku od 0 do 6 stopni - płynna zmiana spadku 

(połaci dachowej).

Dźwigary/belki są zakończone na podorze pełnym blokiem 

lub przekrojem dwuteowym. Środnik elementu dwuteowego 

z otworowaniem lub bez (np. dla przepuszczenia instalacji). 

Dźwigary dachowe o stałym przekroju wyposażone we 

wsporniki, pełniące funkcje wymianu pod oparcie pozosta-

łych elementów nośnych dachu np. płatwi.Zakres wymia-

rów przekroju poprzecznego dostosowany do naszych linii 

produkcyjnych (standardowo wysokość do 2 m i szerokość 

do 90 cm) z możliwością płynnej regulacji!

Rozpiętość elementów sprężanych na ogół 24-30 m, moż-

liwe większe zależnie od potrzeb projektu.

SPRĘŻONE BELKI, PŁATWIE ORAZ DŹWIGARY DACHOWE   

Zalety sprężonych belek, płatwi oraz dźwigarów dachowych:

•    możliwość stosowania elementów o dużej rozpiętości konstrukcji oraz przenoszących wysokie obciążenia

•    niskie koszty utrzymania konstrukcji- bez konieczności konserwacji

•    w standardzie ognioodporność 60 min - możliwa do 240 min 

•    szybki montaż na budowie - średnio 1500 m2 konstrukcji na ekipę montażową dziennie

•    wysoka jakość elementów, 3 powierzchnie od formy i fazowane krawędzie

•    elementy posiadają zabudowane akcesoria do połączenia i zamocowania z konstrukcją

Dźwigary sprężone

KATALOG PRODUKTÓW

Elementy mogą być wyposażone w marki stalowe 

i  potrzebne akcesoria montażowe do połączenia z  innymi 

elementami konstrukcji. 

Do produkcji elementów z betonu sprężonego stosujemy 

betony w klasie minimum C50/60, stal zbrojeniową klasy 

AIIIN i sprężającą Y1860 S7. 

 

Zakres stosowania sprężonych belek,  

płatwi oraz dźwigarów dachowych:

•    budownictwo przemysłowe 

•    budownictwo kubaturowe, biurowce

•    obiekty mostowe

•    obiekty handlowe

•    obiekty kulturalne

ELEMENTY NIETYPOWE 20 — 21



Elementy konstrukcyjne przeznaczone do wykonywania stropów o dużych rozpiętościach oraz znacznych 
obciążeniach użytkowych. Elementem nośnym układu są belki (żebra) ze strunami sprężającymi, które powią-
zane są z elementem płytowym. Po ułożeniu płyt na stropie, powierzchnia  jest dozbrajana, ułożony zostaje 
nadbeton. Zaletą płyt TT jest możliwość redukcji słupów pośrednich. Przyjmowane do schematów statecz-
nych jako  belki swobodnie podparte. Płyty TT zbierają obciążenie z powierzchni konstrukcji  i przekazują je 
jako wartość rozłożoną sił na belki i ściany. 

KATALOG PRODUKTÓW
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Firma Betard oferuje płyty TT w rozstawie osiowym żeber 

co 1,2 - 1,4 m (zależność od szerokości stosowanych żeber 

nośnych), spodnia część gładka od szalunku. Wysokość 

żeber wynosi od 40 do 90 cm. Długość wykonywanych 

elementów na ogół wynosi od 6 do 24 m.

W produkcji płyt stosujemy beton w klasie minimum C50/60, 

a stal zbrojeniową klasy AIIIN i sprężającą Y1860 S7. W pre-

fabrykowanych elementach spodniego żebra mogą być 

umieszczone akcesoria do połączenia z innymi elementami.

. 

PŁYTY TT

Zalety stosowania płyt TT:

•    duże rozpiętości i nośność stropów

•    większa swoboda przy projektowaniu otworowania względem stropów z płyt kanałowych

•    szybkość prac na budowie

•    wysoka jakość elementów - 3 powierzchnie od formy, fazowane krawędzie

•    możliwe duże rozpiętości i obciążenia

Płyty TT

KATALOG PRODUKTÓW

Zakres stosowania płyt TT:

•    budownictwo przemysłowe 

•    budownictwo infrastrukturalne (np. parkingi)

•    obiekty mostowe

•    obiekty handlowe

ELEMENTY NIETYPOWE 24 — 25



Płyty stropowe sprężone HCU to doskonały wybór dla budownictwa przemysłowego i wielkopowierzch-
niowego.  Odpowiadają wysokim wymaganiom zarówno w zakresie dużej rozpiętości jak i wytrzymałości 
na obciążenia zewnętrzne. 
Szybki montaż prefabrykatów na budowie, przy znacznym ograniczeniu prac zbrojarskich i betoniar-
skich, pozwala istotnie skrócić czas realizacji inwestycji.

KATALOG PRODUKTÓW
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Przenoszenie większych obciążeń przez elementy, przy 

niewielkim ciężarze własnym i osiąganie dużej rozpietości 

sprawiają, że sprężone płyty stropowe HCU znajdują sze-

rokie zastosowanie w budynkach przemysłowych, mieszka-

niowych, jednorodzinnych oraz usługowych. 

Oferty przygotowujemy indywidualnie, wg potrzeb danej 

inwestycji, w oparciu o projekt wykonawczy konstrukcji 

(która powinna być dostosowana do płyt kanałowych sprę-

żonych) wraz z architekturą, oraz określoną klasę ekspozycji 

i odporności ogniowej. Nasza oferta zawiera projekt warsz-

tatowy, koszt m2 płyty wraz z   transportem oraz wypoży-

czeniem trawersu.

SPRĘŻONE PŁYTY STROPOWE HCU 

Zalety strunobetonowych płyt stropowych HCU:

•    duża nośność stropów przy stosukowo małej wysokości konstrukcyjnej (duża smukłość)

•    możliwe zastosowanie dużych rozpiętości nawet do 19,8mb

•    wysoka ognioodporność, do REI240, bez jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń

•    stosunkowo niski ciężar konstrukcji

•    szybki montaż (oferujemy możliwość wypożyczenia trawersu)

•    standardowa modułowość produktu -120 cm szerokości

•    szybki projekt wykonawczy (obejmujący ewentualne wymiany stalowe, żelbetowe)

•    możliwość wykonania otworów na etapie produkcji

•    komfort akustyczny stropu strunobetonowego ogranicza przenikanie dźwięków uderzeniowych i powietrznych

•    możliwość cięcia płyt podłużnie w zależności od geometrii stropu, mogą być również docinanie po skosie

•    możliwy montaż z samochodu bez składowania na placu budowy

•    możliwość jednorazowego transportu od 44 do 107m2 w zależności od wysokości płyty

•    gwarancja wysokiej jakości produkcji

płyty kanałowe strunobetonowe HCU

KATALOG PRODUKTÓW

Oferujemy 6 grubości kanałowych płyt stropowych HCU: 

160, 200, 265, 320, 400, 500 z szerokim zakresem stopni 

zbrojenia sprężającego, co daje możliwość stosowania ich 

przy różnych wielkościach obciążeń oraz produkcji płyt 

nawet do 19,8 m! Standardowa szerokość elementu to 1,2 

m. Dopasowanie do wymaganej szerokości stropu uzyskuje 

się poprzez stosowanie płyt ciętych wzdłużnie wg wytycz-

nych projektowych. 

Płyty HCU charakteryzuje również odporność ogniowa 

do REI240. Możliwe jest wykonywanie otworów i  wycięć 

wtstropie do prowadzenia przejść instalacyjnych i przewo-

dów wentylacyjnych. Płyty HCU posiadają również zaślepki 

do kanałów płyt, które zapobiegają dostawaniu się mie-

szanki betonowej do otworów w czasie wykonywania wień-

ców stropowych. 

Strop kanałowy sprężony to najlepsze rozwiązanie kon-

strukcyjne stropu, aby zminimalizować koszty i  czas prac 

budowlanych. Wysoka jakość wykonania płyt sprosta 

wymaganiom naszych klientów.

 

Zakres stosowania płyt stropowych HCU:

•    obiekty o różnorodnej konstrukcji nośnej  

(żelbetowej, murowej, stalowej)

•    dowolnej funkcji (mieszkalne, biurowe, handlowe,  

magazynowe, przemysłowe i inne)

•    najczęściej stosowane w halach przemysłowych,  

obiektach sportowych, usługowych
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Typ przekroju
Wysokość  

[cm]

Szerokość  

[m]

Zakres  

rozpiętości [m]

Ciężar 1m2 

płyty [kN/m2]

HCU 160 16 1,2 2-9 2,16

HCU 200 20 1,2 2-11 2,48

HCU 265 26,5 1,2 3-13 3,23

HCU 320 32 1,2 3-16 3,73

HCU 400 40 1,2 3-18 4,26

HCU 500 50 1,2 3-19,8 5,17

Podstawowe dane techniczne:

•    w skład systemu sprężonych płyt stropowych HCU wchodzi 

6 nominalnych wysokości 160 mm, 200 mm, 265 mm, 320 mm, 

400 mm i 500 mm

•    długości płyt od 2,40 do 19,8 m, ograniczenie to możliwość trans-

portu

•    klasa odporności ogniowej REI 60, REI120 i REI240

•    ciężar płyty od 2,16 do 5,17 kN/m2

•    beton C50/60 z kruszywem mineralnym, krzemianowym, o maksy-

malnym uziarnieniu 16 mm 

•    do sprężania płyt HCU używane są dwa rodzaje strun: siedmio-

drutowe sploty o średnicy Ø 9,3 mm i Ø 12,5 mm, obydwa ze stali 

Y1860 S7

•    oparcie elastyczne płyt przy zastosowaniu taśm neoprenowych 

oraz sztywne przy zaprawie cementowej

•    możliwość wykonania wycięć przypodporowych i przęsłowych

•    przy dużych otworach stosowanie wymianów żelbetowych i sta-

lowych

•    możliwość wykonania otworów na budowie do Ø 130

•    możliwość poprzecznego docinania płyt pod kątem

•    składowanie płyt przy podparciu drewnianej podkładki z krawę-

dziaków o gr. 10 cm pod pierwszą płytę, pod kolejnymi -  przekładki 

5 cm, max. 50 cm od czoła płyty,

•    przy płytach ciętych podłużnie stałe uchwyty transportowe

•    płyty HCU, w zależności od długości i wariantu zbrojenia, posiadają 

zróżnicowane wstępne wypiętrzenie w przęśle (strzałkę odwrotną)

płyty kanałowe strunobetonowe HCU

KATALOG PRODUKTÓW

1,2 m

2 - 9 m

16 cm

1,2 m

2 - 11 m

20 cm

1,2 m

3 - 13 m
26,5 cm

1,2 m

3 - 16 m32 cm

1,2 m

3 - 18 m40 cm

1,2 m

3 - 19,8 m
50 cm
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KATALOG PRODUKTÓW

Płyty balkonowe to istotne elementy architektury mieszkalnej zarówno 
pod kątem użytkowym jak i wizualnym. Ich zewnętrzne usytuowania, 
wiąże się ze skutkami oddziaływania zmiennych warunków atmosfe-
rycznych: słońca, opadów atmosferycznych, wahań temperatury. 
W związku z tym istotna jest wysoka jakość elementów żelbetowych 
płyt balkonowych, jak też ewentualnych warstw  wykończeniowych.
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PŁYTY BALKONOWE CZĘŚCIOWO PREFABRYKOWANE (FILIGRAN)

PŁYTY BALKONOWE W PEŁNI PREFABRYKOWANE

PŁYTY BALKONOWE Z KRAWĘDZIĄ

PŁYTY BALKONOWE PEŁNE I Z BALUSTRADĄ

prefabrykowane płyty balkonowe

KATALOG PRODUKTÓW

Połączenie płyt balkonowych – szczególnie wspornikowych 

– z konstrukcją budynku powoduje powstanie mostka ter-

micznego w miejscu węzła konstrukcyjnego, który możemy 

eliminować poprzez systemowe łączniki termoizolacyjne lub 

obłożenie płyt styropianem.

Płyty balkonowe produkujemy jako elementy indywidualne, 

dostosowane do wymogów projektu. Jako płyty pełne lub 

płyty filigran (z krawędziami). Płyty filigran wymagają doz-

brojenia na budowie i dobetonowania do projektowanej gru-

bości. 

Sposób wykończenia płyt balkonowych zależy od preferen-

cji inwestora. Mogą być dostarczane na budowę w stanie 

surowym z przeznaczeniem do pomalowania, wykonane 

w betonie licowym lub z fakturą otrzymywaną od matryc. 

Możliwe jest także barwienie płyt w masie, z wykorzysta-

niem barwników, białego cementu lub specjalnych kruszyw.

Zakres stosowania  

prefabrykowanych płyt balkonowych:

•    budownictwo mieszkaniowe:  

jedno- i wielorodzinne

•    budownictwo użyteczności publicznej
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prefabrykowane płyty balkonowe

KATALOG PRODUKTÓW

Zalety prefabrykowanych płyt balkonowych:

•    wysoka jakość elementów

•    systemowe łączniki termoizolacyjne, które kompensują 

przemieszczenia, spowodowane różnicą temperatur 

i tym samym przeciwdziałają zarysowaniom

•    możliwe odwodnienie do rur spustowych – eliminacja 

istotnych zacieków na krawędziach pionowych

•    wysoka trwałość elementów w odpowiedniej klasie 

mrozoodporności i wodoszczelności

•    szybkość realizacji

•    możliwość wyeksponowania elementów w surowym 

betonie, również kolorowym

•    możliwość wykonania antypoślizgowej powierzchni 

balkonu

•    eliminacja skomplikowanych robót szalunkowych  

i zbrojarskich na wysokości

•    nie wymagają dodatkowego wykończenia
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Podwaliny pełnią rolę „fundamentu” pośredniego, tzn. nie 

przekazują obciążeń na podłoże, a jedynie na stopy fun-

damentowe. Dzięki temu właściwa ściana jest wyniesiona 

ponad poziom terenu.

W obiektach kubaturowych belki (ściany) podwalinowe 

stosuje się jako elementy obudowy hal w poziomie terenu. 

Podwaliny zabezpiecza się izolacją przeciwwilgociową na 

budowie.

Oferujemy podwaliny jedno- i wielowarstwowe o gabarytach 

dostosowanych do potrzeb projektu. Elementy wielowar-

stwowe mogą być produkowane w różnych konfiguracjach 

grubości poszczególnych warstw. Standard wykończenia 

zakłada, że jedna powierzchnia jest wykonana w betonie 

licowym lub z odsłoniętym kruszywem. Istnieje możliwość 

wykonania podcięć w elementach, celem osadzenia na sto-

pach fundamentowych lub obniżenia w bramach wjazdo-

wych i otworach drzwiowych. 

Elementy mogą być wyposażone w akcesoria systemowe 

do połączenia z konstrukcją nośną (np. szyny kotwiące, rury 

karbowane) oraz okucia stalowe, zabezpieczające krawę-

dzie elementów przy bramach wjazdowych.

PODWALINY POD EKRANY AKUSTYCZNE  
ORAZ ŚCIANY OBIEKTÓW HANDLOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Zalety prefabrykowanych elementów podwalinowych:

•    elementy wysokiej jakości z fazowanymi krawędziami

•    szybki montaż na budowie

•    skrócenie czasu realizacji, bez konieczności szalowania w pionie

•    beton licowy może być warstwą wykończeniową

•    elementy warstwowe z ociepleniem styropianem, wełną i piankami PIR,  

również z zastosowaniem systemowych nierdzewnych łączników międzywarstwowych

•    elementy mogą być dostarczane wraz z akcesoriami do połączeń i okuciami stalowymi

•    ekonomiczność rozwiązania – nie ma potrzeby stosowania pełnych fundamentów liniowych (ław)

podwaliny, ściany oporowe i ściany prefabrykowane

KATALOG PRODUKTÓW

uchwyty transportowe

rury karbowane do połczenia elementów

uchwyty transportowe

podcięcie w elemencie 
celem oparcia na fundamencie

podcięcie w elemencie 
celem oparcia na fundamencie

wewnętrzna warstwa
konstrukcyjna

warstwa izolacji termicznej

zewnętrzna warstwa licowa

uchwyty transportowe

wewnętrzna warstwa
konstrukcyjna

zewnętrzna warstwa licowa

Zakres stosowania prefabrykowanych  

elementów podwalinowych:

•    elementy ścian obiektów handlowych  

i przemysłowych (magazynowych)

•   elementy ekranów akustycznych

•   elementy ogrodzeń
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Ściany oporowe należą do podstawowych konstrukcji inżynierskich i  w  swej 

funkcji zabezpieczają przed przemieszczeniem skarpę (nasyp) lub składowisko 

materiałów sypkich. 

Projektując ściany oporowe płytowo-kątowe należy sprawdzić wartość sił, 

wywołanych parciem gruntu na element i obciążeniem od naziomu. 

Ściany oporowe sprawdza się ponadto dla:

•    rozkładu naprężeń gruntu pod stopą (warunek odporu),

•    warunku na przemieszczenie,

•    warunku na obrót.

Mając na uwadze powyższe warunki zaleca się, aby elementy ustawiać na grun-

cie zagęszczonym do min. ID=0,6; niewysadzinowym, poniżej strefy przemarza-

nia i na warstwie chudego betonu.

Firma Betard posiada w ofercie prefabrykowane ściany oporowe o przekroju 

w kształcie litery „L” i „T” (z podstawą symetryczną i asymetryczną). 

Standardowo produkujemy elementy o wysokości do 4,5 m oraz długości modu-

łowej 1,0 m. Inne wymiary możliwe na zapytanie.

Zakres stosowania ścian oporowych:

•    budowa ramp samochodowych, magazynowych i kolejowych

•    budownictwo mieszkaniowe oraz przemysłowe

•    zabezpieczenia zboczy i nasypów

•    składowiska na materiały sypkie

•    ogrodzenia

ŚCIANY OPOROWE TYPU „L” I „T”

podwaliny, ściany oporowe i ściany prefabrykowane

KATALOG PRODUKTÓW

Zalety ścian oporowych:

•    krótki czas realizacji

•    ściany można obciążać po zamontowaniu i uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymałości

•    ściany można łączyć ze sobą stosując akcesoria do uciąglenia ścian (zabezpieczenie przed klawiszowaniem)

•    elementy prefabrykowane o wysokiej jakości powierzchni ściany; mogą stanowić element dekoracyjny o fakturze 

gładkiej lub strukturalnej (płaszczyzna uzależniona od kształtu dostępnej matrycy)

•    możliwość stosowania ścian oporowych jako ogrodzeń (nieobciążonych)

•    beton wykonywany w zakładzie prefabrykacji zapewnia oczekiwaną wodoszczelność i mrozoodporność

podstawa ściany podstawa ściany

uchwyty transportowe

połączenia na budowie
przeciw klawiszowaniu

podstawa 
niesymentryczna - odsadzka
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Ściany to pionowe elementy konstrukcyjne, których zada-

niem jest przeniesienie obciążeń od ciężaru własnego i stro-

pów (nie dotyczy to ścian nienośnych jak ściany działowe 

i osłonowe), a następnie przekazanie ich w sposób bezpo-

średni lub pośredni na fundament.

Ściany nośne (konstrukcyjne) stanowią usztywnienie prze-

strzenne całego budynku. 

Ściany pełnią funkcję przegród budowlanych, dodatkowo 

ściany zewnętrzne chronią obiekt przed czynnikami atmos-

ferycznymi (deszczem, śniegiem, wiatrem, wysoką i  niską 

temperaturą) oraz hałasem zewnętrznym.

Oferujemy ściany pełne żelbetowe lub keramzytobetonowe 

jako ściany wewnętrzne lub zewnętrzne do ocieplenia. 

Wykonuje się także ściany warstwowe (warstwa nośna – 

izolacyjna – zewnętrzna). Ściany produkowane są według 

projektu konstrukcyjnego i  posiadają zgodne z nim otwo-

rowanie. Elementy mogą być wyposażone w akcesoria do 

wzajemnego połączenia na budowie, np. listwy z pętlami. 

Ściany warstwowe mogą posiadać np. systemowe łączniki 

nierdzewne do połączenia z warstwą zewnętrzną.

Istotnym jest, że jedna strona ściany jest gładka od sza-

lunku, co skraca i obniża koszt prac wykończeniowych.

ŚCIANY PREFABRYKOWANE PEŁNE I WARSTWOWE

Zalety prefabrykowanych ścian:

•    szybkość realizacji

•    minimalizacja sprzętu na budowie oraz ograniczenie 

prac związanych z szalowaniem

•    wysoka jakość elementów, jedna strona od formy, fazo-

wane krawędzie

•    ściany warstwowe z zewnętrzną powierzchnią licową 

lub z nadaną fakturą

podwaliny, ściany oporowe i ściany prefabrykowane

KATALOG PRODUKTÓW

Zakres stosowania prefabrykowanych ścian:

•    budownictwo jedno- i wielorodzinne

•    budownictwo przemysłowe, w tym np. ściany oddzielenia ogniowego

•    budownictwo usługowe i użyteczności publicznej

uchwyty transportowe

pręty do przeniesienia
sił poprzecznych

systemowe łączniki
do połączenia ścian

zewnętrzna warstwa
fakturowa

warstwa izolacji
termicznej

wewnętrzna warstwa
konstrukcyjna
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Prefabrykowana ściana zespolona składa się z dwóch 

zbrojonych płyt typu filigran, połączonych ze sobą kratow-

nicami, które zapewniają stabilność układu w czasie trans-

portu, montażu i zalewania betonem. Ściany zespolone, 

dzięki swojej budowie, zapewniają odpowiednie powiązanie 

i współpracę w fazie budowy oraz eksploatacji pomiędzy 

elementami prefabrykowanymi i betonem wypełniającym 

wewnętrzną przestrzeń. 

Podstawową zaletą rozwiązania jest szybkość i łatwość 

montażu oraz wysoka jakość powierzchni zewnętrznych, eli-

minująca konieczność tynkowania ścian, co jest korzystne 

np. przy garażach podziemnych. Prace na budowie mogą 

być prowadzone niezależnie od warunków pogodowych. 

Dzięki zastosowaniu ścian zespolonych, eliminujemy prace 

związane z szalunkami i zbrojeniem.

ŚCIANY ZESPOLONE (TYPU FILIGRAN)

Firma Betard posiada w ofercie ściany zespolone o grubości 

od 20 do 50 cm, szerokości modułu do 240 cm i wymia-

rach w płaszczyźnie ściany dostosowanych do możliwości 

transportowych. Ściany składają się z  dwóch płyt filigran 

o grubości 5 do 7 cm. 

W ścianach mogą być wykonane otwory, np. drzwiowe, 

okienne, technologiczne oraz zabudowane kanały do pro-

wadzenia instalacji. Na życzenie klienta montujemy dyble 

z  gwintem systemowym dla szybkiego połączenia z pod-

porami ściennymi (montażowymi).  Oferowane przez nas 

ściany zespolone można zastosować dla uzyskania ukła-

dów krzywoliniowych (łukowych), załamanych. Idea takiego 

wykorzystania ścian zespolonych opiera się na pewnym 

przybliżeniu, polegającym na wykonaniu wielokąta forem-

nego. W takim przypadku geometria płyt dostosowana 

jest do parametrów wielokąta, w który wpisany jest okrąg 

o zakładanej średnicy.

podwaliny, ściany oporowe i ściany prefabrykowane

KATALOG PRODUKTÓW

Zalety ścian zespolonych:

•    prace na budowie bez konieczności wykonywania deskowania i zbrojenia

•    możliwość stosowania w trudnych warunkach gruntowych (wykopy)  

i w budownictwie plombowym (utrudnione lub niemożliwe szalowanie)

•    w standardzie: wysoka jakość powierzchni – bez konieczności tynkowania

•    montaż elementów niezależnie od warunków atmosferycznych

•    skrócenie czasu budowy

•    pomniejszenie placu budowy

Zakres stosowania ścian zespolonych:

•    obiekty użyteczności publicznej

•    budownictwo mieszkaniowe

•    tunele i parkingi podziemne

•    zbiorniki i silosy

uchwyty transportowe

kratownice 
zespolające

płyta zewnętrzna 
zamyka narożnik ścian

uchwyty transportowe

kratownice
zespolające

płyta 
filigran

kątowniki ochronne

płyta zewnętrzna zamyka
wieniec stropowy
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KATALOG PRODUKTÓW

Prefabrykowane płyty elewacyjne pełnią najczęściej rolę dekoracyjną, 
stanowią także elementy okładzinowe elewacji, zabezpieczające war-
stwę ocieplającą. Powstają zwykle z mieszanek betonu architektonicz-
nego tworzącego gładkie powierzchnie lub odwzorowujące dowolne 
faktury otrzymywane przy wykorzystaniu odpowiednich matryc np. fak-
tury drewna, powierzchni kamiennych ale także nowoczesne struktury 
graficzne. 
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Elewacje betonowe charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością 

na warunki atmosferyczne. Kolorystykę elementów można dostosowy-

wać do wymogów projektu poprzez zastosowanie odpowiednich pigmen-

tów, kruszyw lub/i cementu nadających pożądany kolor. Płyty elewacyjne 

można poddawać obróbce poprzez piaskowanie, płukanie, szlifowanie, 

trawienie itp. 

Zakres stosowania prefabrykowanych płyt elewacyjnych:

•    elementy elewacji obiektów biurowych, handlowych  

i użyteczności publicznej

•    elementy wykończenia wnętrz

PŁYTY ELEWACYJNE  
(PEŁNE I AŻUROWE)

Zalety prefabrykowanych płyt elewacyjnych:

•    możliwość uzyskania atrakcyjnych form architektonicznych

•    wysoka trwałość elewacji

•    odporność na warunki atmosferyczne

•    szybkość realizacji

•    łączniki odporne na warunki atmosferyczne

prefabrykowane płyty elewacyjne

KATALOG PRODUKTÓW

marka stabilizująca

marka płytowa

prefabrykowany panel 
elewacyjny

Schematy płyt elewacyjnych
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Prefabrykaty elewacyjne z betonu, to najczęściej realizacje 

tworzone wg indywidualnych projektów. Prefabrykowane 

słupy elewacyjne, doskonale sprawdzają się w połączeniu 

funkcji konstrukcyjnej i dekoracyjnej. Jako odsłonięty szkie-

let budynku, zdecydowanie podkreślają rytm jego architek-

tury. 

Beton to także doskonały materiał do tworzenia finezyjnych, 

ażurowych form dekoracyjnych. Elementy łączone są ze 

sobą i z konstrukcją obiektu przy pomocy łączników wyko-

nanych najczęściej ze stali nierdzewnej, odpornej na działa-

nie warunków atmosferycznych.

Z uwagi na ciągłe oddziaływanie tych czynników na pre-

fabrykaty elewacyjne, zalecamy zabezpieczenie betonu 

zewnętrzną powłoką hydrofobizującą, a dodatkowo, zwłasz-

cza w przestrzeni miejskiej, zastosowanie powłoki antygraf-

fiti na poziomie „0” obiektu.

prefabrykowane płyty elewacyjne
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Możliwości kształtowania betonu, jego barwienia i nadawania mu różnorodnych 
faktur stają się ponownie znakomitą formą wyrażania architektonicznej myśli i speł-
niania najróżniejszych funkcji. Jedną z nich jest przeznaczenie użytkowe w prze-
strzeni publicznej. To najczęściej ławki, murki i donice z zielenią. Towarzyszą im 
naturalnie także formy o znaczeniu czysto estetycznym fontanny, pergole, ele-
menty dekoracyjnych elewacji. 
Wkomponowane w zieleń, harmonizujące z rodzajem nawierzchni i charakterem 
architektury budynków wzbogacają otoczenie. I nie dotyczy to jedynie przestrzeni 
publicznej. Świetnie przykłady umiejętnego połączenia różnych form betonowych 
elementów znajdziemy na współcześnie realizowanych posesjach prywatnych. 

KATALOG PRODUKTÓW
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Elementy małej architektury są wykonywane na zamówie-

nie, zatem ich forma, kolor, rodzaj wykończenia i zastosowa-

nego zbrojenia zależy od projektu inwestora. 

Prostokątna płyta nawierzchniowa o długości 100 cm 

weszła już do kanonu produktów tworzących minima-

listyczne nawierzchnie. Wykonywana w technologii 

wibroprasowania, zbrojona wersja tej płyty z powodzeniem 

wytrzyma ruch kołowy na podjeździe. 

Na ścieżkę i taras możemy zastosować lżejszą wersję 

płyty, bez zbrojenia. Betonowe płyty znajdują także zasto-

sowanie jako elementy brzegowe, podtrzymujące wysokie 

klomby i rabaty.

DONICE PREFABRYKOWANE

ŁAWKI Z GAZONAMI, ELEMENTY INFORMACYJNE

ELEMENTY FONTANN I PERGOLI

PREFABRYKOWANE ELEMENTY OGRODZEŃ

ELEMENTY DROGOWE: SŁUPKI, BARIERY, NAJAZDY, PŁYTY

KOLUMBARIA, COKOŁY

elementy małej architektury

KATALOG PRODUKTÓW

90
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Projekt siedziska: dr Agnieszka Leśniak-Banasiak

Ławka to jedna z najczęściej wykorzystywanych w aranżacjach 

w przestrzeni publicznej forma małej architektury. Jej rozmiar i kształt 

umiejętnie dostosowany do stylu sąsiadującej architektury, staje się jej 

istotnym i coraz częściej także charakterystycznym uzupełnieniem. 
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Ławki i siedziska przybierają nieoczywiste, ciekawe kształty, 

które na nowo definiują daną przestrzeń  lub też doskonale 

z nią harmonizują. Będąc tym samym nie tylko praktycznym 

elementem wyposażenia ale także jej niewątpliwą ozdobą. 

Mogą przy tym równocześnie pełnić kilka różnych funkcji 

– ławki i donicy, siedziska i  elementu oporowego lub np. 

murku wyznaczającego strefy na placu zabaw.

Kompozycje i elementy oparte na kształcie prostokąta są 

bezpieczne i uniwersalne. Tworzą regularne tło dla wszel-

kich elementów przestrzennych począwszy od architektury 

budynków na zieleni kończąc. Ich gładka lub naturalnie poro-

wata powierzchnia nadaje otoczeniu surowy, industrialny 

charakter.

elementy małej architektury

KATALOG PRODUKTÓW

Małą architekturę z betonu cechuje odporność na uszkodze-

nia i warunki atmosferyczne. Niezależnie od formy i rodzaju 

wykończenia warto jednak zastosować dodatkową impre-

gnację powierzchniową w formie bezbarwnego impregnatu 

czy farby do betonu. Proces ten zamyka pory kapilarne 

betonu, zabezpiecza przed wilgocią i ułatwia czyszczenie. 

Jeśli beton łączymy z metalem dobrze aby wszelkie ele-

menty metalowe były ocynkowane, co uchroni je przed 

skutkami korozji.
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Elementy małej architektury istotnie wspomagają aranżację 

architektury zieleni. Szczególnie wtedy gdy nie udało się 

jej zagospodarować na poziomie nawierzchni. Wówczas 

z pomocą przychodzą donice. 

Ich forma i  rozmiar mogą być dowolne od małych kubi-

ków przeznaczonych na przydomowe kwiaty i krzewy po 

ogromne, w których mogą rosnąć całkiem spore drzewka.

Duże, betonowe donice ustawione wzdłuż linii brzegowej, oddzielającej pas ruchu pieszego od ciągów jezdnych, stano-

wią widoczną, trwałą i bezpieczną granicę stref. To także dobry sposób na wyznaczenie granicy obszaru parkowania lub 

zamknięcia dla ruchu samochodów wewnętrznych jezdni osiedlowych, przeznaczonych wyłącznie do pieszych i rowerzy-

stów. 

elementy małej architektury

KATALOG PRODUKTÓW

Małymi donicami z zielenią możemy wypełnić puste przestrzenie, nadać rytm 

zastanej architekturze. Ustawiając donice wzdłuż ściany budynku i obsadzając 

wysokimi krzewami wzbogacimy jego elewację. Jeśli ustawimy je w określo-

nej linii w otwartej przestrzeni możemy stworzyć w ten sposób aleję, a nawet 

podstawę pergoli.
100

5

100

100

90

Do kształtu wybranej donicy można dopasować inne elementy z nią sąsiadujące, takie jak ławka, siedzisko czy stolik.  

Elementem łączącym może być także podobny rodzaj zdobienia czy wykończenia. Identyczne żłobkowanie donicy i słupka 

granicznego tworzy z nich komplet z jednej rodziny. Takie donice w rozmiarze maxi pełnią w przestrzeni miejskiej co najmniej 

dwie funkcje. Jedną z nich jest rola klombu (nierzadko z miejscem do siedzenia), drugą najczęściej względy bezpieczeństwa.
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Trybuny są elementami konstrukcyjnymi, opartymi na bel-

kach lub ścianach „zębatych”. Do prefabrykowanych trybun 

mocuje się krzesełka.

Na trybunach odbywa się komunikacja pozioma i pionowa. 

Niekiedy trybuny prefabrykowane pełnią także funkcję 

zadaszenia części użytkowej i technicznej, znajdującej się 

wewnątrz korony stadionu, pływalni lub audytorium. 

Elementy łączy się ze sobą np. za pomocą kątowników mon-

tażowych, a na belkach poprzez trzpienie i rury karbowane. 

Szczelność pomiędzy elementami uzyskuje się poprzez 

odpowiednie ukształtowanie zamków na połączeniach ele-

mentów oraz systemowe masy trwale plastyczne.

W naszej ofercie znajdują się elementy prefabrykowanych 

trybun o przekrojach „ZZ”, „Z”, „L”, „C” ze zróżnicowaną dłu-

gością. Możemy również wykonać trybuny o innych kształ-

tach, zgodnie z życzeniem klienta i możliwościami techno-

logicznymi.

TRYBUNY PREFABRYKOWANE

Zalety trybun prefabrykowanych:

•    wysoka jakość powierzchni elementów

•    duża szybkość realizacji

•    wyposażone w akcesoria systemowe do montażu krzesełek

•    beton wykonywany w zakładzie prefabrykacji zapewniający odpowiednią wodoszczelność  

i mrozoodporność

•    eliminacja skomplikowanego szalowania i zbrojenia na budowie

prefabrykowane elementy stadionów i sal audytoryjnych

KATALOG PRODUKTÓW

prefabrykowane elementy
trybun - pojedyncze „L”

prefabrykowane stopnie betonowe

prefabrykowane elementy
trybun - pojedyncze „L”

prefabrykowane stopnie betonowe

Element typu „L” Element typu „Z” Element typu „ZZ”

Zakres stosowania trybun prefabrykowanych:

•    obiekty sportowe

•    multikina

•    amfiteatry

•    sale kongresowe

•    obiekty audytoryjne
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Są to elementy pełne jedno-, dwu- lub kilkustopniowe, 

pozwalające uzupełnić różnicę poziomów trybun w  ciągu 

komunikacyjnym. Elementy posiadają fazowane krawędzie 

i mogą mieć specjalną powierzchnię od matrycy, np. ryflo-

waną.

Stopnie skarpowe są montowane na skarpach dróg, rzek 

i zbiorników. Specjalne podcięcie łączy elementy.

STOPNIE SCHODOWE NA TRYBUNY OBIEKTÓW SPORTOWYCH  
I SAL AUDYTORYJNYCH ORAZ STOPNIE SKARPOWE

wielostopniowy element
prefabrykowany

podwójny stopień
prefabrykowany

pojedynczy stopień prefabrykowany

prefabrykowane elementy stadionów i sal audytoryjnych

KATALOG PRODUKTÓW

To elementy konstrukcyjne, oparte na słupach. W  swojej 

górnej części posiadają schodkowe podcięcia. Na belkach 

„zębatych” opiera się prefabrykowane trybuny.

BELKI „ZĘBATE” POD OPARCIE TRYBUN

Zalety prefabrykowanych belek zębatych:

•    szybkość realizacji

•    wysoka jakość elementów prefabrykowanych  

– płaska powierzchnia półek

•    eliminacja szalowania na wysokości  

w warunkach budowy

•    możliwość zastosowania (zamontowania) akcesoriów 

do połączeń z prefabrykowanymi elementami trybun

rury karbowane do połączenia z elementem trybuny

uchwyty transportowe

oparcie belki „zębatej” na słupie

Parametry belek „zębatych” dostosowane są do indywidu-

alnego projektu. Ograniczeniem są gabaryty transportowe 

oraz dopuszczalny tonaż.

Zakres stosowania prefabrykowanych

belek zębatych:

•    obiekty sportowe

•    obiekty audytoryjne
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Belki to elementy konstrukcyjne, które – zależnie od przyjętych 
schematów statycznych – mogą pracować jako swobodnie 
podparte lub utwierdzone. Belki najczęściej zbierają obciążenie 
z powierzchni stropu i przekazują je jako wartość skupioną na 
słupy (konsole) lub ściany. 
W prefabrykacji rozróżniamy dwa typy elementów: pełne oraz 
częściowo prefabrykowane (z  wystającymi strzemionami) do 
późniejszego zespolenia z płytą stropową.

KATALOG PRODUKTÓW
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BELKI PEŁNE I CZĘŚCIOWO PREFABRYKOWANE

Wykonujemy belki w dowolnym zakresie wymiarów prze-

kroju poprzecznego. 

W prefabrykacji stosujemy beton w klasie od C 20/25 do 

C  50/60, a stal zbrojeniową klasy AIIIN. Oferowane przez 

nas elementy mogą być łączone z konstrukcją poprzez 

nadbeton (elementy częściowo prefabrykowane), oparcie 

na wsporniku słupa (powiązanie poprzez trzpień) lub skrę-

cane łączniki zbrojeniowe do uciąglenia zbrojenia.

Na końcach elementów możemy ukształtować powierzch-

nię z „wrębami”, celem przeniesienia większych sił poprzecz-

nych.

Zalety belek pełnych i częściowo prefabrykowanych:

•    duża szybkość prac na budowie

•    wysoka jakość elementów – trzy powierzchnie od formy  

i fazowane krawędzie

•    eliminacja prac szalunkowych i zbrojarskich na wysokości

•    zabudowane uchwyty transportowe i akcesoria  

do połączenia z konstrukcją

belki i nadproża

KATALOG PRODUKTÓW

uchwyty
transportowe

uchwyty
transportowe

rury karbowane
do połączenia elementów

podcięcie w elemencie
celem oparcia na konsoli słupa

obszalowanie
wieńca

strzemiona
zespalające

zbrojenie
główne

strzemiona
zespalające

zbrojenie
główne

Zakres stosowania belek pełnych

i częściowo prefabrykowanych:

•    budownictwo przemysłowe

•    budownictwo mieszkaniowe

•    obiekty handlowe

•    obiekty użyteczności publicznej
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Stopy fundamentowe to elementy konstrukcyjne, które są 

odpowiedzialne za przekazanie obciążeń z  konstrukcji na 

podłoże gruntowe.

Najczęściej projektuje się stopy o kształcie kwadratu lub 

prostokąta w rzucie oraz o kształcie prostokątnym, schod-

kowym lub trapezowym w przekroju poprzecznym. 

Dla prawidłowego wbudowania elementów prefabryko-

wanych podbudowę powinno się zakończyć na poziomie 

5-10 cm poniżej spodu prefabrykowanej stopy fundamento-

wej. W prefabrykacie wykonuje się otwory zalewowe, przez 

które – po potwierdzonym usytuowaniu elementu – podaje 

się beton do momentu jego pełnego wypływu wokół obrysu 

fundamentu.

Prefabrykowane stopy fundamentowe łączy się ze słupem 

za pomocą „wytyków”, czyli wypuszczonych prętów zbroje-

niowych lub systemowych łączników gwintowanych. Innym 

rozwiązaniem są stopy kielichowe, gdzie połączenie ze słu-

pem polega na zalaniu specjalną zaprawą montażową lub 

betonem drobnoziarnistym przestrzeni pomiędzy wyprofilo-

waną podstawą słupa i wewnętrzną częścią kielicha. 

Posiadamy w swojej ofercie stopy fundamentowe o wymia-

rach dostosowanych do potrzeb projektu, a jedynym ogra-

niczeniem są tu gabaryty transportowe. Wykonujemy stopy 

fundamentowe o różnych kształtach, także kielichowe. Ele-

menty te mogą być wyposażone w akcesoria do połączenia 

z belkami/ścianami podwalinowymi, jak: dyble, kotwy z gwin-

tem oraz szyny kotwiące. W elementach zabudowane są 

uchwyty do transportu.

Zakres stosowania stóp prefabrykowanych:

•    budownictwo przemysłowe, hale i magazyny

•    fundamenty pod słupy oświetleniowe i billboardy

•    budowle tymczasowe, jak: pawilony, wiaty, namioty

STOPY PREFABRYKOWANE, DOKI

Zalety stóp prefabrykowanych:

•    krótki czas realizacji

•    bez konieczności prac szalunkowych i zbrojarskich na budowie

•    wiele możliwości realizacji połączenia słupa ze stopą

•    beton wykonywany w zakładzie prefabrykacji zapewniający zakładaną w projekcie wodoszczelność  

i mrozoodporność

•    wysoka dokładność uzyskana w zakładzie prefabrykacji w stosunku do wykonania w warunkach budowy

•    dzięki zastosowaniu uchwytów transportowych możliwość przestawiania elementów (dotyczy fundamentów 

pod reklamy/billboardy)

stopy, doki, stoposłupy, słupy i pale prefabrykowane

KATALOG PRODUKTÓW

otwory zalewowe

wytyki zbrojeniowe

Stopa 
kielichowa

Stopa stopniowana 
na wysokości

Stopa o przekroju 
prostokątnym

Stopa o przekroju 
trapezowym
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Prefabrykacja stoposłupów, tj. stóp fundamentowych połą-

czonych ze słupem w sposób sztywny w wytwórni pre-

fabrykatów, pozwala na eliminację wielu operacji trudnych 

do przeprowadzenia w warunkach budowy. Stosując stopo-

słupy można znacznie przyspieszyć prace fundamentowe 

i uzyskać w ten sposób wymierne oszczędności przy reali-

zacji obiektu. W prefabrykacji stosujemy beton w klasie od 

C20/25 do C50/60, i stal zbrojeniową klasy AIIIN. 

Dla prawidłowego wbudowania elementów prefabrykowa-

nych, podbudowę należy zakończyć na poziomie 5-10  cm 

poniżej spodu prefabrykowanej stopy fundamentowej. 

W  prefabrykacie wykonuje się otwory zalewowe, przez 

które – po potwierdzonym usytuowaniu elementu – podaje 

się beton do momentu jego pełnego wypływu wokół obrysu 

fundamentu. 

STOPOSŁUPY PREFABRYKOWANE

Zalety stoposłupów prefabrykowanych:

•    duża szybkość realizacji bez prac ciesielskich i zbrojarskich na budowie

•    wysoka jakość elementów, trzy powierzchnie z formy oraz fazowane krawędzie

•    w stopach znajdują się otwory dla dokonania podlewki

•    sztywne połączenie słupa ze stopą fundamentową

•    elementy o wysokości nawet trzech kondygnacji

•    słupy żelbetowe standardowo dostarczane w klasie ognioodporności i zabezpieczenia antykorozyjnego

•    słupy o wysokości kilku kondygnacji stopniowane na każdej jej wysokości

stopy, doki, stoposłupy, słupy i pale prefabrykowane

KATALOG PRODUKTÓW

montażowa rura przelotowa

krótki 
wspornik słupa

otwory zalewowe w stopie
fundamentowej

Firma Betard oferuje stoposłupy produkowane pod konkretny projekt. Słupy mogą mieć na powierzchni bocznej krótkie 

wsporniki, stopniowany na wysokości przekrój oraz przekrój kwadratu lub prostokąta.

Stopy fundamentowe najczęściej są kwadratowe i prostokątne. Produkowane elementy, zależnie od potrzeb, wyposażamy 

w akcesoria systemowe do połączeń, tj. pętle linowe, szyny ze zbrojeniem odginanym, szyny kotwiące itp. Dla ułatwienia 

montażu słupy w górnej części mają zabudowaną poprzecznie rurę, ułatwiającą prowadzenie montażu z pominięciem prac 

na wysokości.

Zakres stosowania stoposłupów 

prefabrykowanych:

•    budownictwo przemysłowe, hale 

i magazyny

•    budynki biurowe
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Słupy prefabrykowane żelbetowe to elementy konstruk-

cyjne, których zadaniem jest przekazywanie obciążeń z kon-

strukcji obiektu na fundamenty. Wytwarzane słupy mogą 

mieć wysokość jednej lub kilku kondygnacji. Na powierzch-

niach bocznych mogą mieć wsporniki do oparcia belek/

podciągów. Dodatkowo montuje się w części górnej słupa 

rurę przelotową, która ułatwia montaż. W trakcie wykony-

wania słupów montuje się w nich różnego rodzaju akceso-

ria (marki, szyny, tuleje itp.) systemowe lub projektowane 

indywidualnie.

Betard oferuje prefabrykowane słupy o przekroju prostokąt-

nym także stopniowane na wysokości. Istnieje możliwość 

prefabrykacji słupów o innym przekroju, pod warunkiem 

pozytywnego wyniku indywidualnej analizy, uwzględniającej 

możliwości technologiczne.

Sztywne połączenia słupów ze stopami fundamentowymi 

mogą być realizowane w kilku wariantach:

•    słup z dolną częścią posiadającą „wręby” jest osadzony 

w stopie kielichowej

•    słup z zatopionymi rurami karbowanymi jest łączony ze 

stopą posiadającą pręty startowe (kotwione w ww. ele-

mentach poprzez masę zalewową)

•    słup łączony ze stopą przy pomocy systemowego połą-

czenia skręcanego.

Wymiary elementów są dostosowane do wymogów techno-

logicznych i transportowych.

SŁUPY O PRZEKROJU PEŁNYM PROSTOKĄTNYM I OKRĄGŁYM

montażowa rura 
przelotowa

powierzchnia 
słupa z wrębami

połączenie
kielichowe

Szczegół A

połączenie
na rury karbowane

połączenie
na łączniki gwintowane

Szczegół A
krótki 
wspornik słupa

Zakres stosowania słupów prefabrykowanych:

•    obiekty w układach konstrukcyjnych  

słupowo-stropowych

•    budownictwo przemysłowe, hale i magazyny

•    obiekty sportowe

stopy, doki, stoposłupy, słupy i pale prefabrykowane

KATALOG PRODUKTÓW

Zalety słupów prostokątnych prefabrykowanych:

•    szybkość realizacji stanu surowego, skrócenie czasu trwania inwestycji

•    eliminacja prac szalunkowych i zbrojarskich na budowie

•    wysoka jakość elementów, trzy powierzchnie z formy, krawędzie fazowane

•    elementy mogą zawierać szyny do kotwienia warstw elewacyjnych oraz okucia stalowe 

do zabezpieczenia krawędzi

•    słupy łączone z fundamentem za pomocą łączników skręcanych nie wymagają stoso-

wania podpór montażowych
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Pale prefabrykowane mają zastosowanie przy posadowie-

niach obiektów na terenach, gdzie występują niekorzystne 

warunki gruntowe. Wykonywane są jako elementy o prze-

kroju kwadratowym i długości do 15 m. Przy większych dłu-

gościach pale wykonywane są ze specjalną złączką sys-

temową. Wszystkie krawędzie są fazowane 15/15 mm lub 

20/20 mm. Pale wykonywane są z betonu klasy C 40/50, 

a zbrojenie główne (podłużne) ze stali klasy AIIIN. 

Strzemiona wykonywane są w postaci uzwojenia (spirali) 

z prętów ze stali klasy AIIIN.

Posiadamy w ofercie prefabrykowane pale żelbetowe kwa-

dratowe pełne o przekroju 30 x 30 cm lub 40 x 40 cm i dłu-

gości do 15 m. W razie potrzeby istnieje możliwość połącze-

nia odcinków pali złączkami systemowymi w pale o łącznej 

długości do 45 m. Powierzchnia czołowa pali może mieć 

skos technologiczny ułatwiający wbijanie.

PALE PREFABRYKOWANE O PRZEKROJU KWADRATOWYM

Zalety pali prefabrykowanych:

•    krótki czas realizacji bez zbędnego wydobycia ziemi

•    pale można obciążać bezpośrednio po wbiciu w podłoże

•    zmniejszenie ilości sprzętu na placu budowy

•    niewielka powierzchnia wymagana do składowania

•    prosty dobór wymaganej długości, przy zastosowaniu 

systemowych złączek palowych – długość do 45 m

•    możliwość wykonania pali nachylonych pod kątem

•    beton wykonany w zakładzie prefabrykacji zapewnia 

odpowiednią szczelność oraz mrozoodporność

•    uniezależnienie od warunków pogodowych panujących 

podczas wbijania pali

•    możliwość bieżącej kontroli (badania dynamiczne, 

pomiar wpędu, weryfikacja zagłębienia w podłoże 

nośne)

•    możliwość wykonania wstępnych badań nośności 

w celu optymalizacji liczby i długości pali, z zastosowa-

niem korelacji wyników badań ze wzorów dynamicz-

nych, badań dynamicznych oraz próbnych obciążeń 

statycznych pali

•    dobra praca pali na siły wyciągające

•    ograniczenie hałasu i drgań przy wykorzystaniu młotów 

hydraulicznych z osłoną dźwiękoszczelną

stopy, doki, stoposłupy, słupy i pale prefabrykowane

KATALOG PRODUKTÓW

pal prefabrykowany

odsłonięte zbrojenie
po skuciu głowicy

młot kafar

Zakres stosowania pali prefabrykowanych:

•    budownictwo mostowe (podpory mostów, 

wiaduktów, estakad drogowych, kładek, przepu-

stów)

•    nadbrzeża portów, przystani, pomostów

•    budowa nasypów drogowych i kolejowych  

na słabym podłożu gruntowym

•    posadowienie słupów energetycznych, słupów 

trakcji kolejowej, wież telefonii komórkowej, elek-

trowni wiatrowych, słupów reklam i billboardów

•    budownictwo przemysłowe, mieszkaniowe

•    posadowienie konstrukcji wsporczej ekranów 

akustycznych

•    podpory tymczasowe rusztowań

•    żurawie budowlane, maszyny ciężkie
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Zbiorniki prefabrykowane są elementami przeznaczonymi do gromadzenia wody 

opadowej, ścieków komunalnych i rolniczych.

Rozróżniamy zbiorniki naziemne i podziemne oraz otwarte lub z przykryciem od 

góry. Płyty przykrywające zbiorniki podziemne mogą być dostosowane do przej-

mowania obciążeń, np. od pojazdów. Zbiorniki mogą zawierać otwory instalacyjne 

i włazy. Prefabrykowane komory wodomierzowe to elementy, wewnątrz których 

montuje się wyposażenie techniczne, tj. wodomierze, zawory, rewizje. Najczęściej 

wykonywane są w postaci skrzyń otwartych od góry oraz płyt przykrywających, 

dostosowanych do różnego rodzaju i wielkości obciążeń. Geometria komór wodo-

mierzowych wynika z projektu. Elementy te wytwarzane są jako indywidualne.

Oferujemy zbiorniki prefabrykowane o kształcie prostokątnym i pojemności 

5-15 m3, a także elementy segmentowe, które po połączeniu tworzą zbiorniki więk-

szej objętości.

ZBIORNIKI (SZAMBA) PREFABRYKOWANE,  
KOMORY WODOMIERZOWE

Zalety zbiorników prefabrykowanych:

•    gotowe elementy do zastosowania

•    szybkość realizacji

•    otwory dla dokonania przyłączy lub systemowe przejścia szczelne

•    osadzone włazy i studzienki rewizyjne

uchwyty 
transportowe

         otwór
instalacyjny

właz

płyta 
przykrywająca

Zakres stosowania zbiorników  

prefabrykowanych:

•    stosowane przy oczyszczaniu 

wody i ścieków

•    używane na wodę pitną, przemy-

słową i przeciwpożarową

•    stosowane w przemyśle chemicz-

nym i spożywczym

•    stosowane w przemyśle mine-

ralnym, np. w cementowniach, 

w budynkach flotacyjnych

•    używane do przechowywania 

produktów naftowych

•    jako baseny pływackie, brodziki itp.

zbiorniki, komory, kanały, przepusty, płyty przykrywające

KATALOG PRODUKTÓW

Przy realizacjach drogowych często musimy zapewnić 

przejście pod pasem drogowym dla cieków wodnych lub 

zwierząt. Idealnym rozwiązaniem są przepusty skrzynkowe, 

w zależności od potrzeb - zamknięte lub otwarte.

Przepusty ustawia się na warstwie chudego betonu i łączy 

ze sobą na „pióro–wpust”. Od góry często wykonuje się 

scalającą płytę monolityczną. Prefabrykowane przepusty 

przenoszą obciążenie, a elementy skrajne mogą mieć ścięty 

kształt dla zachowania kąta skarpy.

Ściany czołowe stanowią zakończenie przepustów okrą-

głych o różnych średnicach i są dostosowane do projektu 

i warunków terenowych. 

Skrzynie prefabrykowane montowane są również w  skar-

pach nasypów. Pełnią rolę ścian oporowych i  obudowy 

wyjść ewakuacyjnych, np. przy autostradach.

PRZEPUSTY

ŚCIANY CZOŁOWE 
PRZEPUSTÓW

SKRZYNIE DO WYJŚĆ  
EWAKUACYJNYCH
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Prefabrykowane kanały technologiczne to elementy, wewnątrz których prowadzone są instalacje elektryczne, telekomuni-

kacyjne, wodociągowe, cieplne oraz linie technologiczne, np. taśmociągi.

PREFABRYKOWANE KANAŁY TECHNOLOGICZNE

Zalety prefabrykowanych kanałów technologicznych:

•    szybkość realizacji

•    wyeliminowanie prac szalunkowych na budowie (szczególnie w trudnych warunkach gruntowych)

•    ograniczenie sprzętu na budowie

•    beton wykonywany w zakładzie prefabrykacji zapewnia oczekiwaną wodoszczelność i mrozoodporność

uchwyty transportowe

spód łupiny

łupina instalacyjna

Oferujemy kanały technologiczne, dostosowane do potrzeb 

inwestycji i możliwości technologicznych. 

Typowe elementy prefabrykowane mogą mieć przekroje 

skrzynkowe z wewnętrznym podziałem na komory, łupiny 

w kształcie litery C, łączone u spodu, pośrodku lub u góry 

na specjalnie wykształcone zamki. Opcjonalnie elementy 

mogą być dostarczane z płytą denną.

Zakres stosowania prefabrykowanych  

kanałów technologicznych:

•    budownictwo przemysłowe

•    sieci techniczne

•    linie technologiczne

•    elementy przepustów drogowych

zbiorniki, komory, kanały, przepusty, płyty przykrywające

KATALOG PRODUKTÓW

Żelbetowe płyty prefabrykowane należą do elementów, których podstawową funkcją jest zabezpieczenie/przekrycie prze-

strzeni zbiornika, kanału, szybu znajdujących się poniżej. Rozróżniamy płyty projektowane jako obciążone i nieobciążone. 

Elementy te mogą być wyposażone w akcesoria systemowe, takie jak: włazy, otwory instalacyjne, zabezpieczenia krawę-

dzi itp.

PREFABRYKOWANE PŁYTY PRZYKRYWAJĄCE 
(PŁYTY NADKANAŁOWE, NAKRYWY ZBIORNIKÓW)

Zalety prefabrykowanych żelbetowych płyt 

przykrywających:

•    szybkość realizacji

•    ograniczenie sprzętu na budowie

•    wysoka jakość elementów

•    systemowe pętle i haki transportowe

uchwyty transportowe

otwór np. pod właz

Wykonujemy prefabrykowane płyty przykrywające, każdo-

razowo dostosowane do wymogów projektu, z uwzględnie-

niem ograniczeń transportowych.

Zakres stosowania żelbetowych płyt 

przykrywających:

•    zbiorniki

•    kanały technologiczne

•    płyty zadaszenia

•    komory instalacyjne/rewizyjne

•    szyby windowe, wentylacyjne itd.
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KATALOG PRODUKTÓW

Prefabrykowane elementy peronowe mają zastosowanie przy budowie i modernizacjach linii 
kolejowych. Ścianki peronowe po wykonaniu impregnacji ustawia się na przygotowanej pod-
budowie, następnie układa prefabrykowane płyty peronowe (z przewieszeniem wsporniko-
wym na ściankach od strony toru) w spadku 1-3 % do środka peronu, w celu zapewnienia 
odwodnienia przy torze. Elementy wykonywane są z betonu klasy C35/45, zbrojone stalą 
A-IIIN, górne krawędzie sfazowane 1/1 cm.
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Produkujemy prefabrykowane elementy peronowe dostosowane 

w zakresie kolorystyki i wymiarów do potrzeb projektowych. Są wśród 

nich także elementy nietypowe i płyty peronowe, których cała powierzch-

nia jest antypoślizgowa, ścianki peronowe zamykające, bez zagłębień 

w górnej części elementów a także ścianki ścięte na pochylnie.

PREFABRYKOWANE ELEMENTY PERONÓW

Zalety peronów prefabrykowanych:

•    powierzchnia antypoślizgowa, elementy wypukłe 

informujące niewidomych

•    elementy barwione w masie, malowany farbą dro-

gową pas ostrzegawczy

•    bez konieczności prac szalunkowych i zbrojarskich 

na budowie

•    beton wykonywany w zakładzie prefabrykacji 

zapewnia zakładaną wytrzymałość, wodoszczel-

ność i mrozoodporność

•    wysoka jakość elementów

•    krótki czas realizacji

Dodatkowe zalety płyt 

w wariancie podstawowym:

•    podwyższona odporność na agresywne środki che-

miczne, na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne

•    odsłonięte kruszywo na powierzchni płyt podnosi 

jej walory estetyczne

•    żółta linia pasa ostrzegawczego i pas dotykowy, 

są wykonane z tworzywa sztucznego, znacznie 

bardziej odpornego na uszkodzenia

Zakres stosowania prefabrykowa-

nych elementów peronowych:

•    budownictwo kolejowe

•    transport aglomeracyjny

elementy peronów

KATALOG PRODUKTÓW

wariant dostateczny

PŁYTY PERONOWE TYPU „P”

Wariant dostateczny

Płyty o wymiarach 2000 x 995 x 100 mm mają antypośli-

zgową ryflowaną powierzchnię uzyskiwaną z odwzorowa-

nia od specjalnych matryc, pas z wypukłymi elementami 

informującymi dla osób niewidomych oraz żółty pas ostrze-

gawczy malowany farbą drogową. 

ŚCIANKI PERONOWE TYPU „L1” I „L2”

Prefabrykowane ścianki peronowe o szerokości modularnej 100 cm (rzeczywisty wymiar 99,5 cm) produkowane w dwóch 

wariantach – o wysokość 160 cm (typ L1) i 140 cm (typ L2). W górnej płaszczyźnie prefabrykaty posiadają zagłębienia z osa-

dzonymi dyblami montażowymi. Dyble pozwalają na wkręcenie śrub, które umożliwiają regulację położenia płyt peronowych. 

Do transportu elementów przewidziano na wewnętrznej stronie haki ze stali gładkiej.

pas malowany

Struktura powierzchni (przykłady) Przekrój przez peron z elementów prefabrykowanych

2000

2000

0ś
 to

ru

99
5

99
5

oznaczenia 
dla niewidomych

pas malowany

Struktura powierzchni (przykłady) Przekrój przez peron z elementów prefabrykowanych

2000

2000

0ś
 to

ru

99
5

99
5

oznaczenia 
dla niewidomych

wariant podstawowy

Wariant podstawowy (z odsłoniętym kruszywem)

Płyty o wymiarach 2000 x 995 x 100 mm - stanowią uzu-

pełnienie naszej oferty w zakresie elementów peronowych. 

Płyty charakteryzują się podwyższoną odpornością na agre-

sywne środki chemiczne, na ścieranie i uszkodzenia mecha-

niczne. Odsłonięte kruszywo na powierzchni płyty podnosi 

walory estetyczne. Żółta linia pasa ostrzegawczego i pas 

dotykowy (z wypustkami), dla osób niewidomych i niedo-

widzących, są wykonane z tworzywa sztucznego, znacz-

nie bardziej odpornego na uszkodzenia. (Pasy są zatapiane 

w prefabrykacie na etapie produkcji elementu). Płyty speł-

niają wymogi warunków technicznych zawartych w Id-22. 

I posiadają 10-letnią gwarancję trwałości.
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Betard oferuje panele ekranów akustycznych, produkowane na bazie rozwiązań technicznych ekranów keramzytobetono-

wych, zawartych w posiadanej przez Betard licencji firmy Liadur. Ekrany składają się z dwóch warstw, połączonych ze sobą 

w fazie prefabrykacji:

PREFABRYKOWANE PANELE EKRANÓW AKUSTYCZNYCH

uchwyty transportowe
dŁugość max=6,0 m

Przekrój A-A

warstwa konstrukcyjna

15
0 

 1
20

12
0 

 1
50

27
0

warstwa keramzytobetonowa

krawędź fazowana 1/1 cm
profil stalowy HEA

wy
so

ko
ść

 m
ax

=2
,4 

m

AA

Szczegół pionowej krawędzi 
ekranu akustycznego

Ekrany akustyczne - rys. 1

Ekrany akustyczne - rys. 2

Szczegół przęsła ekranu akustycznego
z uwzględnieniem słupów

•    żelbetowej płyty konstrukcyjnej o grubości 12 cm

•    keramzytobetonowej warstwy absorpcyjnej grubości 15 cm, pełniącej funkcję 

pochłaniania dźwięku

•    podstawowe parametry warstwy tłumiącej z keramzytobetonu:

 – wskaźnik pochłaniania dźwięku – 12 dB (klasa A4)

 – wskaźnik izolacyjności akustycznej – 45 dB (klasa B4).

Oferowany przez nas system ścian dźwiękochłonnych charakteryzuje się nie 

tylko wysoką skutecznością akustyczną, ale także dzięki swoim rozwiązaniom 

konstrukcyjnym zapewnia łatwy montaż, niedrogą konserwację oraz wysoką 

trwałość.

Oprócz paneli dźwiękochłonnych, dla realizacji ekranów akustycznych, oferujemy 

belki podwalinowe i żelbetowe słupy, a także elementy wyjść ewakuacyjnych.

ekrany akustyczne

KATALOG PRODUKTÓW

Zalety prefabrykowanych ekranów akustycznych:

•    wysoka trwałość elementów

•    odporność na warunki atmosferyczne

•    szybkość realizacji

•    budowa z modułów

•    samooczyszczenie paneli

•    dzięki estetycznemu wykonaniu i bogatej kolorystyce 

stosowane jako interesujące elementy architektoniczne

Zakres stosowania prefabrykowanych  

ekranów akustycznych:

•    budownictwo drogowe

•    budownictwo kolejowe

•    obiekty przemysłowe

•    lotniska

•    zakłady produkcyjne i utylizacji
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POWIERZCHNIE OD MATRYC

POWIERZCHNIE SZLIFOWANE, RYFLOWANE,  
BARWIONE, PIASKOWANE, PŁUKANE

LISTWY KRAWĘDZIOWE

ZNAKOWANIE/NAPISY NA POWIERZCHNI BETONU

We współczesnych projektach architektonicznych funkcja użytkowa betonu przenika się z estetyczną.  Zarówno na 

zewnątrz jak i wewnątrz budynków projektanci celowo pozostawiają konstrukcje odsłonięte czyniąc z nich walor dekora-

cyjny obiektów. Styl industrialny tak chętnie wykorzystujący surowość materiałów budowlanych przybiera różne oblicza 

w zależności od proporcji i doboru wszystkich pozostałych elementów konstrukcyjnych i materiałów wykończeniowych.

Beton w towarzystwie gładkich powierzchni szkła i elementów ze stali tworzy interesujące, kontrastowe zestawienia. 

Im surowsza faktura betonu tym głębszy kontrast podkreślający gładkość pozostałych materiałów. W zależności od składu 

betonowej mieszanki prefabrykowane powierzchnie mają różne odcienie, stopień gładkości, różną wielkość i gęstość porów. 

Już sama zmiana frakcji kruszywa czy odcień użytego do mieszanki piasku powoduje zmianę w produkcie końcowym.

faktury i wykończenia

KATALOG PRODUKTÓW

Różne techniki obróbki betonu dają kolejne możliwości jego kształtowania i znakowa-

nia. Zilustrowane obok przykłady to efekty zastosowania kilku najbardziej popular-

nych metod obróbki betonu. Należą do nich między innymi: 

•    szlifowanie  

•    piaskowanie

•    płukanie

•    lakierowanie

Piaskowanie pozwala wydobyć strukturę betonu z wszystkimi jego elementami na 

całej, lub wybranych fragmentach powierzchni podkreślając jego matowość i natu-

ralny skład. Przy pomocy odpowiednich szablonów możemy uzyskać na powierzchni 

dowolny motyw - rysunek czy tekst.

Płukanie (z zastosowaniem opóźniacza wiązania cementu i z wykorzystaniem dużego 

ciśnienia) polega na wypłukiwaniu cementu i piasku z wierzchniej warstwy betonu 

w sposób odsłaniający zawarte w betonie kruszywo. Aby uzyskać żądany efekt, 

w płukanej warstwie elementu wzbogaca się ją uprzednio dodatkiem wybranego 

kruszywa o odpowiedniej frakcji i kolorze, często szlachetnego lub półszlachetnego.

Ciekawe efekty daje barwienie betonu w całej masie. Szczególnie interesująco pre-

zentują się betonowe elementy w odcieniach głębokiego grafitu. Takie powierzchnie 

często bywają dodatkowo szlifowane lub lakierowane, co pozwala na uzyskanie ele-

ganckiej powierzchni, zbliżonej np. do faktur marmurowych.
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Przeznaczenie prefabrykowanych płyt betonowych ma w niektórych przypadkach ściśle określony charakter. Należą do 

nich np. płyty peronowe, gdzie jednymi z najważniejszych cech są ich walory antypoślizgowe i informacyjno-ostrzegawcze 

szczególnie ważne dla osób niewidomych. Charakterystyczna faktura na całej powierzchni płyt zawierająca pas okrągłych 

wypustek uzyskiwana jest przy użyciu specjalnych matryc. W zależności od preferencji inwestora, mieszanka betonu, 

z której odlewa się płyty peronowe wzbogacona jest czerwonym pigmentem. Dodatkowy element ostrzegawczy – biały 

pas – jest malowany na gotowym już produkcie.

faktury i wykończenia

KATALOG PRODUKTÓW

Poza charakterystyczną fakturą płyt peronowych jest wiele innych popularnie stosowanych matryc antypoślizgowych. 

Odwzorowują one często inne, znane nam materiały takie jak gruby splot tkaniny, wzór metalowej siatki czy po prostu 

drobne, modułowo ułożone geometryczne kształty.

Dodatkowym elementem poprawiającym antypoślizgowość krawędzi płyt – często stosowanym przy produkcji biegów 

schodowych jest guma. Specjalne gumowe elementy stanowią wykończenie brzegu schodów lub/i są wtopione w jej 

powierzchnię w formie pasów biegnących wzdłuż stopnicy.
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Stosowane przez nas matryce do betonu mają często cha-

rakter typowo dekoracyjny. Wśród najczęściej realizowa-

nych są naturalne faktury drewna, kamieni ale także bardziej 

abstrakcyjne formy geometryczne mają swoich zwolenni-

ków. 

Bardzo efektownie wyglądają wielkoformatowe napisy 

i znaki firmowe odlane w betonie, będące wyraźną identy-

fikacją i jednocześnie dekoracją wejścia prowadzącego na 

teren obiektu.

W zależności od specyficznych potrzeb projektanta i danej 

inwestycji realizowane są projekty specjalne. 

I tak na przykład, na potrzeby rewitalizacji i rozbudowy 

zabytkowego kanału miejskiego we Wrocławiu powstało kil-

kadziesiąt płyt odwzorowujących kamieniste dno rzeki oraz 

prefabrykowane, zbrojone ściany oporowe, wykończone 

cegłą klinkierową. 

Sporych rozmiarów otoczaki odlane z betonu w formie modu-

łowych płyt mają wiele zalet; wyglądają naturalnie na dnie 

rzeki, jednocześnie wpływając na spowolnienie jej nurtu i co 

ważne dla inwestora ich montaż znacznie usprawnił realiza-

cję przedsięwzięcia. 

faktury i wykończenia

KATALOG PRODUKTÓW

Podobne walory posiadają prefabrykowane, ceglane ściany, którymi 

wyłożono wewnętrzne strony wału; szybkość i łatwość montażu ścian 

na budowie, wizualne nawiązanie do historycznego otoczenia, odpowied-

nia nośność ścian, dostosowana do wymagań projektowych. 

Nietypowe realizacje z wykorzystaniem prefabrykacji i różnych technolo-

gii obróbki betonu dotyczą nie tylko obiektów budowlanych. Czasem są 

to przedsięwzięcia okolicznościowe i artystyczne. Jednorazowe lub takie, 

które wymagają realizacji seryjnej lub cyklicznej. Beton jest wdzięcznym 

i ponownie bardzo modnym materiałem. Jego nieograniczone możliwo-

ści plastyczne, szybkość realizacji pożądanych elementów ich precyzja 

wykonania i powtarzalność nieustannie inspirują do nowych pomysłów 

i sposobów jego wykorzystania. 
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Od lat specjalizujemy się w produkcji elementów 
betonowych dla budownictwa. Naszymi odbiorcami 
są firmy i inwestorzy indywidualni, realizujący budowy 
o różnym charakterze i skali.
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