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materiałów budowlanych z betonu, także nie-
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Firma Betard jest obecna na rynku już ponad 30 lat. 
Swój dynamiczny rozwój zawdzięcza specjalizacji 
w produkcji elementów prefabrykowanych dla budow-
nictwa: od mieszkaniowego poprzez obiekty użytecz-
noś-ci publicznej i  przemysłowe, po skomplikowane 
elementy konstrukcji inżynierskich, drogowych, mosto-
wych, hydrotechnicznych i innych. 
Celem firmy jest produkcja najwyższej jakości mate-
riałów budowlanych z betonu, także nietypowych, wy-
-konywanych na specjalne zamówienia dla firm i dla 
odbiorców indywidualnych, niezależnie od ich rodzaju 
i wielkości inwestycji.

Dziękujemy za zaufanie.
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Bogaty asortyment elementów ściennych zapewnia szeroką paletę wyboru 
zarówno pod względem ich przeznaczenia jak i pod kątem możliwości eko-
nomicznych. Nasze wieloletnie doświadczenie i  nowoczesna technologia 
produkcji, zapewniają wysoką jakość produktów odpowiadającą wymaga-
nym normom technicznym. Produkcja poddawana jest stałej kontroli jakości 
w naszym zakładowym laboratorium.

Fundamenty to strategiczne elementy dla całej konstrukcji. Zastosowanie nie-
odpowiednich rozwiązań i materiałów może wywołać niepożądane, a przede 
wszystkim nieodwracalne na dalszych etapach budowy, a  tym bardziej po 
jej zakończeniu, skutki. Oczywiście pustaki i bloczki zwane fundamentowymi 
mogą mieć też inne zastosowania, np. przy wykonywaniu murków oporo-
wych, ogrodzeń, itp.

elementy ścienne betonowe
elementy ścienne keramzytobetonowe
elementy ścienne żużlobetonowe
kształtki wieńcowe i nadproża
płyty balkonowe i schody
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elementy ścienne betonowe

Bloczek 
betonowy  
B-6|12

Bloczek 
betonowy 
B-6|14

Bloczek 
betonowy
B-1

Bloczki betonowe B-6|14 i B-6|12 wykonywane są standardowo z betonu C12/15. Produkujemy również bloczki z betonu o 
większej wytrzymałości; C16/20 oraz C20/25. Mogą być układane wzdłuż lub wszerz, jako elementy o szerokości: 38 cm i 
24 cm.

Bloczki betonowe wykończeniowe B-1 (CEGŁA), stosowane są do wykonywania ścian nośnych zewnętrznych warstwo-
wych, ścian nośnych wewnętrznych, ścian działowych.

Bloczki murujemy z zastosowaniem murarskiej zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej. Zaprawę cementową sto-
sujemy przy murach stykających się z gruntem. Ściany murujemy na pełną spoinę poziomą i pionową. Przy murowaniu 
ścian fundamentowych w budynkach niepodpiwniczonych ostatnią warstwą takiej ściany powinien być wieniec żelbetowy 
wykonany w systemowej kształtce KNW. Przed wykonaniem pionowej izolacji muru, poniżej poziomu terenu, zgodnie ze 
sztuką budowlaną, każdą ścianę wyrównujemy cienką warstwą tynku cementowego. Zalecenie to dotyczy także ścian 
z bloczków keramzytowych.

BLOCZKI BETONOWE

* wykonujemy również bloczki z betonu o wyższej wytrzymałości ** zależy od linii produkcyjnej

nazwa

wymiary

szer. x wys. x dł. 

[cm]

ciężar

[kg]

wytrzyma-

łość

[MPa]

przewodność 

cieplna λ
[W/m x K]

reakcja 

na 

ogień

odpor-

ność 

ognio-

wa

izolacyj-

ność aku-

styczna

[dB]

zużycie

[szt./m²]

ilość 

na palecie 

[szt.]

ciężar 

palety 

[kg]

Bloczek betonowy 
B-6|14

14 x 24 x 38 27,5 15* 1,24 A1 x x 17/27
54 
60 

64**

1485 
1650 
1760

Bloczek betonowy  
B-6|12

12 x 24 x 38 23,2 15* 1,24 A1 x x 19/29 63 1462

Bloczek betonowy  
B-1 | Cegła

6,5 x 12 x 25 4 15 1,24 A1 x x 51,2/102,4 385 1540

Zalety:
• łatwe w układaniu i obróbce
• wytrzymałe i odporne na ściskanie - minimum 15 MPa 

(zależne od rodzaju bloczka)

Zalety:
• są doskonałe do stosowania na zewnątrz; jako elewacje budynków, podmurówek, ozdobnych murków itd.
• łatwe w układaniu, co upraszcza i skraca czas budowy 
• dostępne w różnych kolorach, także w wersji postarzanej 

Zastosowanie:
• ściany zewnętrzne nośne i osłonowe
• ściany wewnętrzne konstrukcyjnych 
• ściany fundamentowe 
• ściany piwnic
• ściany szczelinowe
• ściany oporowe
• ogrodzenia i ściany ażurowe
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Bloczek B-6|14 
szczelinowy

Przy budowaniu ścian fundamentowych z bloczków drążonych postępujemy tak samo jak przy bloczkach tradycyjnych. 
Na ławach fundamentowych najpierw układamy bloczki skrajne w ich narożach i skrzyżowaniach. Poziom ułożenia wszyst-
kich skrajnych bloczków kontrolujemy za pomocą niwelatora. Potem, podczas murowania pierwszej i kolejnych warstw 
wszystkich ścian, wystarczy odpowiednio długa poziomica.

Bloczki betonowe szczelinowe produkowane są z betonu kruszywowego C12/15 i odpowiednio wibrowanego. Są to ele-
menty o bryle prostopadłościanu, z 4 drążeniami w kierunku prostopadłym do powierzchni kładzenia, gdzie udział drążeń 
wynosi ≤ 40% przekroju. Mogą być stosowane jako elementy o szerokości: 24 cm i 38 cm.

BLOCZEK B-6|14 SZCZELINOWY

nazwa

wymiary

szer. x wys. x dł. 

[cm]

ciężar

[kg]

wytrzyma-

łość

[MPa]

przewodność 

cieplna λ
[W/m x K]

reakcja 

na 

ogień

odpor-

ność 

ognio-

wa

izolacyj-

ność aku-

styczna

[dB]

zużycie

[szt./m²]

ilość 

na palecie 

[szt.]

ciężar 

palety 

[kg]

Bloczek betonowy 
B-6|14 szczelinowy

14 x 24 x 38 21 15 0,75 A1 x x 17/27 72 1510

Zalety:
• wytrzymałe i odporne na ściskanie (15 MPa) 
• stabilne przy układaniu na zaprawie
• umożliwiają dokładne wykonanie ścian 
• ich objętość jest prawie dwa razy większa niż 

tradycyjnych bloczków

Zastosowanie:
• ściany zewnętrzne nośne i osłonowe
• ściany wewnętrzne konstrukcyjne
• ściany fundamentowe
• ściany piwnic
• ściany szczelinowe, oporowe
• ogrodzenia i ściany ażurowe
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Pustaki tego typu stosowane są jako szalunek tracony i mogą być używane zamiast szalunków drewnianych i metalowych. 
Otwory pionowe i wgłębienia w pustakach szalunkowych umożliwiają ułożenie zbrojenia poziomego i pionowego.

Objętość betonu potrzebna na wypełnienie każdego pustaka, to dla:
• 20 x 50 x 24 cm – 15,0 dm3 betonu,
• 25 x 50 x 24 cm – 20,5 dm3 betonu.

Dodatkowo na każdej palecie znajdują się tak zwane pustaki połówkowe oraz narożne, które umożliwiają budowanie ścian 
dowolnej długości bez konieczności cięcia pustaków. 

PUSTAKI SZALUNKOWE

Pustak 
szalunkowy 
„20” * *

* *

Pustak 
szalunkowy 
„25”

* Elementy nie występują oddzielnie, lecz tylko jako pewien udział w palecie.

elementy ścienne betonowe

Zalety:
• stabilne przy układaniu na zaprawie
• nie wymagają szalowania 
• umożliwiają dokładne wykonanie ścian 

Zastosowanie:
• ściany fundamentowe
• ściany nośne (budynki mieszkalne i gospodarcze)
• filarki, słupy
• ściany oporowe
• płoty itp.
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Wykonywanie ścian z pustaków szalunkowych składa się z dwóch etapów:
• ułożenie pustaków szalunkowych „na sucho” do wysokości 3-4 warstw (ok. 1 m wysokości),
• wypełnienie mieszanką betonową i jej zagęszczenie.
Jeżeli ściana ma być wyższa niż 1 m, wówczas ponownie układa się pustaki i zalewa betonem, 
gdy poprzednio zalana warstwa osiągnęła już konsystencję gęstoplastyczną.

nazwa

wymiary

szer. x wys. x dł. 

[cm]

ciężar

[kg]

wytrzyma-

łość

[MPa]

przewodność 

cieplna λ
[W/m x K]

reakcja 

na 

ogień

odpor-

ność 

ognio-

wa

izolacyj-

ność aku-

styczna

[dB]

zużycie

[szt./m²]

ilość 

na palecie 

[szt.]

ciężar 

palety 

[kg]

Pustak szalunkowy 
„20”

20 x 24 x 50 19 15 x A1 x x 8 72 1370

Pustak szalunkowy 
„25”

25 x 24 x 50 21 15 x A1 x x 8 60 1260
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elementy ścienne keramzytobetonowe

Bloczki wykonane są z mieszanki keramzytu, piasku i cementu. Są przeznaczone do budowy ścian nośnych zewnętrznych 
warstwowych, ścian nośnych wewnętrznych, ścian działowych, ścian fundamentowych i ścian piwnic. 

Bloczki fundamentowe należy murować z zastosowaniem murarskiej zaprawy cementowej (przy murach stykających się 
z gruntem) i cementowo-wapiennej. Murujemy ściany na pełną spoinę poziomą i pionową. Przy wznoszeniu ścian funda-
mentowych, w budynkach nie podpiwniczonych, ostatnią warstwą takiej ściany powinien być wieniec żelbetowy, wykonany 
w systemowej kształtce KNW. Przed wykonaniem pionowej izolacji muru poniżej poziomu terenu, zgodnie ze sztuką budow-
laną, należy każdą ścianę wyrównać cienką warstwą tynku cementowego.

BLOCZKI KERAMZYTOBETONOWE

Bloczek 
keramzytobetonowy 
K-6

Bloczek 
keramzytobetonowy 
F

Bloczek 
keramzytobetonowy  
B-1

Pustaki i bloczki keramzytobetonowe powstają z masy uzyskanej z kulek keramzytowych różnych 
frakcji zespolonych zaczynem cementowym. Przeznaczone są do wykonywania ścian nośnych ze-
wnętrznych warstwowych, ścian nośnych wewnętrznych i ścian działowych.
Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi, akustycznymi oraz współ-
czynnikiem oporu dyfuzji pary wodnej nie dopuszczającym do zawilgocenia ścian, powstawania 
pleśni i grzybów. 
Domy zbudowane z elementów keramzytobetonowych zapewniają znakomitą termikę i odpowiednią 
wilgotność wnętrza, co znacząco wpływa na komfort użytkowania. 

Zalety:
• mają doskonałą izolacyjność cieplną i akustyczną
• nie chłoną wilgoci 
• odporne na grzyby i pleśnie
• lekkie (B-1)

Zastosowanie:
• budownictwo jednorodzinne, użyteczności publicznej
• budownictwo innych obiektów takich jak: garaże, prze-

chowalnie, chlewnie, obory itp.
• ściany nośne zewnętrzne warstwowe
• ściany nośne wewnętrzne 
• ściany działowe
• ściany fundamentowe
• ściany piwnic

nazwa

wymiary

szer. x wys. x dł. 

[cm]

ciężar

[kg]

wytrzyma-

łość

[MPa]

przewodność 

cieplna λ
[W/m x K]

reakcja 

na 

ogień

odpor-

ność 

ogniowa

izolacyj-

ność aku-

styczna

[dB]

zużycie

[szt./m²]

ilość 

na palecie 

[szt.]

ciężar 

palety 

[kg]

Bloczek 
keramzytobetonowy 

K-6 
14 x 24 x 38 16 5 0,42 A1 x x 17/27 80 1280

Bloczek 
keramzytobetonowy 

F 
24 x 24 x 38 23 5 0,42 A1 REI240

51dB  
(-1,-3)

10/16 50 1150

Bloczek 
keramzytobetonowy 

B-1 | Cegła
12 x 6,5 x 25 2 5 0,42 A1 REI240

51dB  
(-1,-3)

51,2/102,4 385 770
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Zalety:
• mają doskonałą izolacyjność cieplną i akustyczną
• nie chłoną wilgoci 
• odporne na grzyby i pleśnie
• wyjątkowo lekkie 

nazwa

wymiary

szer. x wys. x dł. 

[cm]

ciężar

[kg]

wytrzyma-

łość

[MPa]

przewodność 

cieplna λ
[W/m x K]

reakcja 

na 

ogień

odpor-

ność 

ognio-

wa

izolacyj-

ność aku-

styczna

[dB]

zużycie

[szt./m²]

ilość 

na palecie 

[szt.]

ciężar 

palety 

[kg]

Alfa 1/1 
keramzytobetonowy

24 x 24 x 49 18 2,5 0,266 A1 x x 8 60 1080

Alfa 3/4 
keramzytobetonowy

18 x 24 x 49 15,5 2,5 0,266 A1 x x 8 72 1120

Alfa 1/2 
keramzytobetonowy

10,5 x 24 x 49 9 2,5 0,266 A1 x x 8 120 1080

Betard Max 
keramzytobetonowy

30 x 22 x 33 16 2,5 0,238 A1 x x 13 72 1370

PUSTAKI ALFA

Alfa 1/1 Alfa 3/4 Alfa 1/2 Betard 
Max

Zastosowanie: • Alfa 1/1 ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne
• Alfa 3/4 ściany nośne i działowe
• Alfa 1/2 ściany działowe

Pustaki Alfa keramzytobetonowe przeznaczone są do wykonywania warstwowych ścian nośnych zewnętrznych, ścian 
nośnych wewnętrznych i ścian działowych.

Pustaki Alfa keramzytobetonowe przeznaczone są do wykonywania warstwowych ścian nośnych zewnętrznych, ścian 
nośnych wewnętrznych i ścian działowych.
Współczynnik przewodzenia ciepła dla pustaka Alfa 1/1 wynosi 0,266 W/m²K, co przy obustronnym otynkowaniu tynkiem 
cementowo-wapiennym i zastosowaniu 10 cm docieplenia pozwala uzyskać współczynnik przenikania ciepła na poziomie 
U=0,277 W/m²K. Elementy keramzytowe charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi, akustyczny-
mi oraz współczynnikiem oporu dyfuzji pary wodnej nie dopuszczającym do zawilgocenia ścian.
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elementy ścienne keramzytobetonowe

Leca® BLOK (dawniej Optiroc BLOK) to sys-
tem lekkich keramzytobetonowych pusta-
ków i bloczków, które odpowiednio dobrane 
pozwalają na wykonanie wszystkich rodza-
jów ścian budynku. 

Pustaki wykorzystywane są najczęściej 
w budownictwie jednorodzinnym, natomiast 
bloczki akustyczne służą głównie do wzno-
szenia ścian pomiędzy mieszkaniami w bu-
downictwie wielorodzinnym.

LECA® BLOK

Zastosowanie: • Leca® BLOK 24 ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne
• Leca® BLOK 12 ściany działowe
• Leca® BLOK akustyczny 18/18g ściany akustyczne, oddzielające mieszkania w budow-

nictwie wielorodzinnym, także ściany konstrukcyjne 
i działowe

• Leca® BLOK akustyczny 24/20 ściany fundamentowe i nośne
• Leca® Blok fundamentowy 5 ściany fundamentowe i nośne
• Leca® BLOK kształtka nadprożowa 24 nadproża, zabudowania wieńcowe na ścianach we-

wnętrznych

Leca® BLOK 24 Leca® BLOK 12 Leca® BLOK 
fundamentowy 5

Leca® BLOK 
akustyczny 18/18g

Leca® BLOK 
akustyczny 24/20

kształtka Leca® BLOK 
nadprożowa 24

Zalety:
• mają doskonałą izolacyjność cieplną i akustyczną
• nie chłoną wilgoci 
• spełniają wymaganie dla domów energooszczędnych 

(U< 0,20) przy warstwie styropianu 15 lub 20 cm
• duży rozmiar elementów znacznie przyspiesza  

proces budowy
• odporność ogniowa REI 240

nazwa

wymiary

szer. x wys. x dł. 

[cm]

ciężar

[kg]

wytrzy-

małość

[MPa]

przewodność 

cieplna λ
[W/m x K]

reakcja 

na 

ogień

odpor-

ność 

ogniowa

izolacyj-

ność aku-

styczna

[dB]

zużycie

[szt./m²]

ilość 

na palecie 

[szt.]

ciężar 

palety 

[kg]

Leca® BLOK 24 24 x 24 x 50 19 2,5 0,191 A1 REI240 48 (-1,-3) 8 60 1140

Leca® BLOK 12 12 x 24 x 50 10 2,5 0,233 A1 EI180 47 (-1,-3) 8 120 1200

Leca® BLOK 
fundamentowy 5

24 x 24 x 38 29 5 0,300 A1 REI240 51 (-1,-3) 10/16 50 1450

Leca® BLOK 
akustyczny 18

18 x 24 x 38 23 9,5 0,477 A1 REI240 58 (-1,-5) 10 60 1380

Leca® BLOK 
akustyczny 18g

18 x 24 x 38 26 12,5 0,49 A1 REI240 57 (-1,-5) 11 60 1560

Leca® BLOK 
akustyczny 24/20

20 x 24 x 38 27 11 0,711 A1 REI240 59 (-1,-5) 12,4 60 1620

Kształtka Leca® BLOK 
nadprożowa 24

24 x 24 x 25 8,2 x x A1 x x 4 mb 100 820

• izolacyjność akustyczna -58 dB (dot. bloczków aku-
stycznych)

• odporne na grzyby i pleśnie
• mrozoodporne
• wyjątkowo lekkie

KATALOG PRODUKTÓW 2021

Ściany z pustaków Leca® BLOK zaleca się murować na spoinę poziomą i pionową przy użyciu zaprawy cementowo-wa-
piennej. Elementy zbliżone kształtem do prostopadłościanu z 4 rzędami drążeń w kierunku prostopadłym do powierzchni 
kładzenia, gdzie udział drążeń wynosi poniżej 40%, elementy łączone w kierunku poziomym na zamek. 
Zewnętrzne ściany o grubości 24 cm wymagają docieplenia: przy ścianie dwuwarstwowej izolacją o grubości 8 cm, przy 
ścianie trójwarstwowej izolacją o grubości 6 cm, pustką powietrzną i pustakiem osłonowym Leca® BLOK 12. Z uwagi na 
konieczność docieplania muru, zaprawa ciepłochronna do murowania może być zastąpiona klasyczną zaprawą cementowo-
-wapienną. Aby zachować właściwą paroprzepuszczalność ściany wskazane jest wykonanie izolacji z wełny na zewnątrz 
budynku.
Kształtki wieńcowo-nadprożowe mają w przekroju kształt korytkowy i są przeznaczone do wykonania nadproży monolitycz-
nych w ścianach o szerokości 24 cm. Kształtki tego typu są wykorzystywane do wewnętrznych zabudowań wieńcowych 
na ścianach wewnętrznych.
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PUSTAKI ALFA 

Alfa 1/1 Alfa 3/4 Alfa 1/2

Pustaki i bloczki żużlobetonowe przeznaczone są do wykonywania ścian nośnych zewnętrznych, 
ścian nośnych wewnętrznych i ścian działowych wznoszonych budowli. Nie zaleca się wykonywa-
nia tynków gipsowych bezpośrednio na powierzchni elementów żużlobetonowych; należy wcze-
śniej wykonać obrzut cementowy lub cementowo-wapienny.

Pustaki Alfa 1/1 żużlobetonowe przeznaczone są do wykonywania warstwowych ścian nośnych zewnętrznych, ścian no-
śnych wewnętrznych i ścian działowych.

Zalety:
• ognioodporne 
• wytrzymałe na ściskanie (3,5 MPa)
• łatwe w obróbce

Zastosowanie: • Alfa 1/1 ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne
• Alfa 3/4 ściany nośne i działowe
• Alfa 1/2 ściany działowe

Współczynnik przewodzenia ciepła λ dla pustaka Alfa 1/1 wynosi 0,310 W/m²K, co przy obustronnym otynkowaniu tynkiem 
cementowo- wapiennym i zastosowaniu 10cm docieplenia pozwala uzyskać współczynnik przenikania ciepła na poziomie 
U=0,286 W/m²K. Nie zaleca się wykonywania tynków gipsowych bezpośrednio na powierzchni elementów żużlobetono-
wych; należy wcześniej wykonać obrzut cementowy lub cementowo-wapienny.

nazwa

wymiary

szer. x wys. x dł. 

[cm]

ciężar

[kg]

wytrzyma-

łość

[MPa]

przewodność 

cieplna λ
[W/m x K]

reakcja 

na 

ogień

odpor-

ność 

ognio-

wa

izolacyj-

ność aku-

styczna

[dB]

zużycie

[szt./m²]

ilość 

na palecie 

[szt.]

ciężar 

palety 

[kg]

Alfa 1/1 
żużlobetonowy

24 x 24 x 49 25 3,5 0,31 A1 x x 8 50 1250

Alfa 3/4 
żużlobetonowy

18 x 24 x 49 20 3,5 0,31 A1 x x 8 60 1200

Alfa 1/2 
żużlobetonowy

10,5 x 24 x 49 12 3,5 0,31 A1 x x 8 120 1440

elementy ścienne żużlobetonowe
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BLOCZKI B1 (CEGŁA) 

Cegła 
żużlobetonowa
B1

Na palecie znajdują się dodatkowo elementy umożliwiające łatwe dzielenie w czasie murowania. Pełna informacja o produkcie znajduje się w Karcie Technicznej Wyrobu 
oraz w instrukcjach montażu i użytkowania na stronie www.betard.pl

Bloczki B1 żużlobetonowe – stosowane są do wykonywania ścian nośnych zewnętrznych warstwowych, ścian nośnych 
wewnętrznych, ścian działowych.

Zalety:
• ognioodporne 
• wytrzymałe na ściskanie (7,5 MPa)
• łatwe w obróbce

Nie zaleca się wykonywania tynków gipsowych bezpośrednio na powierzchni elementów żużlobetonowych; należy wcze-
śniej wykonać obrzut cementowy lub cementowo-wapienny. 

nazwa

wymiary

szer. x wys. x dł. 

[cm]

ciężar

[kg]

wytrzyma-

łość

[MPa]

przewodność 

cieplna λ
[W/m x K]

reakcja 

na 

ogień

odpor-

ność 

ognio-

wa

izolacyj-

ność aku-

styczna

[dB]

zużycie

[szt./m²]

ilość 

na palecie 

[szt.]

ciężar 

palety 

[kg]

Bloczek B-1 
żużlobetonowy

6,5 x 12 x 25 3 7,5 0,62 A1 x x 51,2/102,4 476 1430
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kształtki wieńcowe i nadproża

Kształtki wieńcowe zewnętrzne i wewnętrzne z keramzy-
tobetonu stosowane są do wykonywania wieńców stropo-
wych w stropach płytowych: Filigran, 2K, PSJK , kanałowych 
i innych oraz gęstożebrowych: Teriva, FERT czy Porotherm. 
Kształtka zewnętrzna w przekroju poprzecznym jest zbli-
żona do litery „L”, natomiast kształtka wewnętrzna, zwana 

też często kształtką „C”, wykorzystywana do kształtowa-
nia wieńców na ścianach wewnętrznych, ma w przekroju 
kształt korytkowy. Kształtki wieńcowe eliminują czasochłon-
ny i kosztowny proces zabudowy wieńców na ścianach 
zewnętrznych, z  użyciem deskowania przy wykonywaniu 
zarówno stropów płytowych, jak i gęstożebrowych.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KSZTAŁTKI WIEŃCOWE

Lp. nazwa
wymiary

szer. x wys. x dł. [cm]

ciężar

[kg]

zużycie

[szt./mb]

ilość na 

palecie

[szt.]

ciężar 

palety 

[kg]

1. Kształtka wieńcowa zewnętrzna KWZ2431 24 x 25 x 31 7,0 4 120 840

2. Kształtka wieńcowa zewnętrzna narożna zewn. KWZZ2431 24 x 36 x 31 19,0 – 48 912

3.
Kształtka wieńcowa zewnętrzna narożna wewn. 

KWZW2431
24 x 36 x 31 14,0 – 54 756

4. Kształtka wieńcowa wewnętrzna KWW24 24 x 33 x 7 9,5 3 132 1254

5. Kształtka wieńcowa zewnętrzna KWZ2441 24 x 25 x 41 8,5 4 100 850

6. Kształtka nadprożowo-wieńcowa KNW2424 24 x 25 x 24 8,2 4 100 820

W naszej ofercie posiadamy również kształtki wieńcowe i nadprożowe produkcji „Stropex” (Ergobud).

KATALOG PRODUKTÓW 2021

BELKI NADPROŻOWE  
BETONOWE L-19

Elementy betonowe o długościach od 90 cm – 360 cm są 
produkowane z betonu klasy C20/25. Przeznaczone są do 
wbudowania w ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne, jak 
i ściany osłonowe nie obciążone stropem. 
Każde nadproże składa się zazwyczaj z dwóch prefabryko-
wanych belek typu „L19-Nn” i części monolitycznej wykony-
wanej na budowie. Wytrzymałość ogniowa elementów to 
REI-60, mogą być stosowane w budynkach o odporności 
pożarowej obiektów klasy C. Długości rzeczywiste belek są 
o 1 cm krótsze od wymiarów modularnych.

Belki nadprożowe montuje się równocześnie ze wznosze-
niem ścian. Na wyrównanej i wypoziomowanej powierzchni, 
na zaprawie cementowej układamy dwie belki nadprożowe 
o długości odpowiedniej do szerokości otworu (z uwzględ-
nieniem głębokości oparcia), półkami dolnymi do środka. 
Wewnętrzną przestrzeń miedzy belkami dozbrajamy dodat-
kowo (jeśli wymaga tego projekt) i wypełniamy betonem 
C 20/25. Następnie wykonujemy mur nad otworem, układa-
my strop i betonujemy wieniec. 
Belki nadprożowe o długości 2,10 m i dłuższe, na których 
opierają się płyty stropowe, wymagają  dodatkowych pod-
pór montażowych. Podpory ustawiamy pod uchwytami 
montażowymi. Nadproża nad otworami okiennymi w ścia-
nach nośnych montowane są często bezpośrednio pod 
stropem. W razie potrzeby po ułożeniu belek i ich podparciu 
należy wykonać zaprojektowane zbrojenie części monoli-
tycznej nadproża, następnie ułożyć strop prefabrykowany 
i  wykonać zbrojenie wieńca. Dopiero potem można zabe-
tonować wewnętrzną część nadproża razem z wieńcem. 
Stemple można usunąć spod nadproży najwcześniej po 
7 dniach, po stężeniu betonu.

długość belki [cm] L 90 L 120 L 150 L 180 L 210 L 240 L 270 L 300 L 330 L 360

głębokość oparcia [cm] 10 10 10 12 12 12 14 14 14 14

Minimalne głębokości oparcia belek na podporach:

Zastosowanie:
• ściany nośne nie obciążone i obciążone stropami
• ściany działowe

Zalety:
• odporność ogniowa REI 60 
• nadproża o długości 330 i 360 cm posiadają haki 

montażowe
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wybrane dane techniczne

nazwa

wymiary

szer. x wys. x dł.  

[cm]

ciężar

[kg]

wytrzymałość

[MPa]

przewodność 

cieplna λ
[W/m x K]

grubość**  

izolacji dla  

U=0,2 W/m²K

[cm]

reakcja 

na 

ogień

odporność 

ogniowa***

izolacyjność 

akustyczna

[dB]

zużycie

[szt./m²]

ilość 

na palecie 

[szt.]

ciężar 

palety 

[kg]

be
to

n
ow

e

Bloczek betonowy B-6|14 14 x 24 x 38
27,8 
28,5 
27

15* 1,24 A1 x x 17/27
54 
60 
64

1500 
1710 
1730

Bloczek betonowy B-6|12 12 x 24 x 38 23,2 15* 1,24 A1 x x 19/29 72 1670

Bloczek betonowy B-1 | Cegła 6,5 x 12 x 25 4 15 1,24 A1 x x 51,2/102,4 385 1540

Bloczek betonowy B-6|14 szczelinowy 14 x 24 x 38 21 15 0,75 A1 x x 17/27 72 1510

Pustak szalunkowy „20” 20 x 24 x 50 19 15 x A1 x x 8 72 1370

Pustak szalunkowy „25” 25 x 24 x 50 21 15 x A1 x x 8 60 1260

ke
ra

m
zy

to
be

to
n
ow

e

Bloczek keramzytobetonowy K-6 14 x 24 x 38 16 5 0,42 A1 x x 17/27 80 1280

Bloczek keramzytobetonowy F 24 x 24 x 38 29 5 0,42 A1 REI240 51dB (-1,-3) 10/16 50 1330

Bloczek keramzytobetonowy B-1 | Cegła 6,5x12x25 2 5 0,42 A1 REI240 51dB (-1,-3) 51,2/102,4 385 770

Alfa 1/1 keramzytobetonowy 24 x 24 x 49 18 2,5 0,266 A1 x x 8 60 1080

Alfa 3/4 keramzytobetonowy 18 x 24 x 49 15,5 2,5 0,266 A1 x x 8 72 1120

Alfa 1/2 keramzytobetonowy 10,5 x 24 x 49 9 2,5 0,266 A1 x x 8 120 1080

Betard Max keramzytobetonowy 30 x 22 x 33 16 2,5 0,238 A1 x x 13 72 1370

Leca® BLOK 24 24 x 24 x 50 19 2,5 0,191 +17/+15 A1 REI240 48 (-1,-3) 8 60 1140

Leca® BLOK 12 12 x 24 x 50 10 2,5 0,233 A1 EI180 47 (-1,-3) 8 120 1200

Leca® BLOK fundamentowy 5 24 x 24 x 38 29 5 0,300 A1 REI240 51 (-1,-3) paź.16 50 1450

Leca® BLOK akustyczny 18 18 x 24 x 38 23 9,5 0,477 +20/+18 A1 REI240 58 (-1,-5) 10 60 1380

Leca® BLOK akustyczny 18g 18 x 24 x 38 26 12,5 0,49 +20/+18 A1 REI240 57 (-1,-5) 11 60 1560

Leca® BLOK akustyczny 24/20 20 x 24 x 38 27 11 0,711 +21/+24 A1 REI240 59 (-1,-5) 12,4 60 1620

Kształtka Leca® BLOK nadprożowa 24 24 x 24 x 25 8,2 x x A1 x x 4 mb 100 820

żu
żl

ob
et

on
ow

e

Alfa 1/1 żużlobetonowy 24 x 24 x 49 25 3,5 0,31 A1 x x 8 50 1250

Alfa 3/4 żużlobetonowy 18 x 24 x 49 20 3,5 0,31 A1 x x 8 60 1200

Alfa 1/2 żużlobetonowy 10,5 x 24 x 49 12 3,5 0,31 A1 x x 8 120 1440

Bloczek B-1 żużlobetonowy 6,5 x 12 x 25 3 7,5 0,62 A1 x x 51,2/102,4 476 1430
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nazwa

wymiary

szer. x wys. x dł.  

[cm]

ciężar

[kg]

wytrzymałość

[MPa]

przewodność 

cieplna λ
[W/m x K]

grubość**  

izolacji dla  

U=0,2 W/m²K

[cm]

reakcja 

na 

ogień

odporność 

ogniowa***

izolacyjność 

akustyczna

[dB]

zużycie

[szt./m²]

ilość 

na palecie 

[szt.]

ciężar 

palety 

[kg]

be
to

n
ow

e

Bloczek betonowy B-6|14 14 x 24 x 38
27,8 
28,5 
27

15* 1,24 A1 x x 17/27
54 
60 
64

1500 
1710 
1730

Bloczek betonowy B-6|12 12 x 24 x 38 23,2 15* 1,24 A1 x x 19/29 72 1670

Bloczek betonowy B-1 | Cegła 6,5 x 12 x 25 4 15 1,24 A1 x x 51,2/102,4 385 1540

Bloczek betonowy B-6|14 szczelinowy 14 x 24 x 38 21 15 0,75 A1 x x 17/27 72 1510

Pustak szalunkowy „20” 20 x 24 x 50 19 15 x A1 x x 8 72 1370

Pustak szalunkowy „25” 25 x 24 x 50 21 15 x A1 x x 8 60 1260

ke
ra

m
zy

to
be

to
n
ow

e

Bloczek keramzytobetonowy K-6 14 x 24 x 38 16 5 0,42 A1 x x 17/27 80 1280

Bloczek keramzytobetonowy F 24 x 24 x 38 29 5 0,42 A1 REI240 51dB (-1,-3) 10/16 50 1330

Bloczek keramzytobetonowy B-1 | Cegła 6,5x12x25 2 5 0,42 A1 REI240 51dB (-1,-3) 51,2/102,4 385 770

Alfa 1/1 keramzytobetonowy 24 x 24 x 49 18 2,5 0,266 A1 x x 8 60 1080

Alfa 3/4 keramzytobetonowy 18 x 24 x 49 15,5 2,5 0,266 A1 x x 8 72 1120

Alfa 1/2 keramzytobetonowy 10,5 x 24 x 49 9 2,5 0,266 A1 x x 8 120 1080

Betard Max keramzytobetonowy 30 x 22 x 33 16 2,5 0,238 A1 x x 13 72 1370

Leca® BLOK 24 24 x 24 x 50 19 2,5 0,191 +17/+15 A1 REI240 48 (-1,-3) 8 60 1140

Leca® BLOK 12 12 x 24 x 50 10 2,5 0,233 A1 EI180 47 (-1,-3) 8 120 1200

Leca® BLOK fundamentowy 5 24 x 24 x 38 29 5 0,300 A1 REI240 51 (-1,-3) paź.16 50 1450

Leca® BLOK akustyczny 18 18 x 24 x 38 23 9,5 0,477 +20/+18 A1 REI240 58 (-1,-5) 10 60 1380

Leca® BLOK akustyczny 18g 18 x 24 x 38 26 12,5 0,49 +20/+18 A1 REI240 57 (-1,-5) 11 60 1560

Leca® BLOK akustyczny 24/20 20 x 24 x 38 27 11 0,711 +21/+24 A1 REI240 59 (-1,-5) 12,4 60 1620

Kształtka Leca® BLOK nadprożowa 24 24 x 24 x 25 8,2 x x A1 x x 4 mb 100 820

żu
żl

ob
et

on
ow

e

Alfa 1/1 żużlobetonowy 24 x 24 x 49 25 3,5 0,31 A1 x x 8 50 1250

Alfa 3/4 żużlobetonowy 18 x 24 x 49 20 3,5 0,31 A1 x x 8 60 1200

Alfa 1/2 żużlobetonowy 10,5 x 24 x 49 12 3,5 0,31 A1 x x 8 120 1440

Bloczek B-1 żużlobetonowy 6,5 x 12 x 25 3 7,5 0,62 A1 x x 51,2/102,4 476 1430

 *  wykonujemy również bloczki z betonu o wyższej wytrzymałości
 **  grubość warstwy ocieplenia styropianem/wełną, konieczna dla uzyskania wartości U ≤ 0,2 (wartość wymagana od 01.01.2021 r.)
 ***  przy założeniu otynowania ściany obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym o grubości 1 cm
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płyty balkonowe i schody na indywidualne zamówienie

Produkcję płyt balkonowych realizujemy na zamówienia in-
dywidualne, dostosowane do wymogów projektu - jako pły-
ty pełne lub płyty filigran (z krawędziami). 
Płyty filigran wymagają dozbrojenia na budowie i dobetono-
wania do projektowanej grubości. Sposób wykończenia płyt 
balkonowych zależy od preferencji inwestora. Mogą być do-
starczane 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 wykorzystaniem barwników, białego cementu 
lub specjalnych kruszyw.

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.

PREFABRYKOWANE  
PŁYTY BALKONOWE

Zalety:
• wysoka jakość elementów
• szybkość realizacji
• 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
• 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

Zastosowanie:
• budownictwo mieszkaniowe: jedno- i wielorodzinne
• budownictwo użyteczności publicznej

KATALOG PRODUKTÓW 2021

Podest filigran

Spocznik 
pełny

Bieg prosty

Schody zabiegowe

Prefabrykowane elementy klatek schodowych należą do 
jednych z najczęściej realizowanych produktów na zamó-
wienie. Są wśród nich: biegi proste, biegi z jedną i dwiema 
płytami spocznikowymi, a także podesty i biegi schodowe 
ze schodkową częścią spodnią. Podesty wykonujemy za-
równo w formie prefabrykatów pełnych jak i w technologii 
filigran.
Oferowane powierzchnie stopni:
• zacierana do dalszego wykończenia na budowie 

np. płytkami. 
• z górną powierzchnią gładką z betonem licowym
• z powierzchnią antypoślizgową od specjalnych matryc. 

W celu ochrony przed odgłosem kroków, biegi i podesty 
mogą być izolowane od konstrukcji poprzez podkładki ela-
stomerowe.

SCHODY

Zalety:
• 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)

Zastosowanie:
• budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne
• budownictwo użyteczności publicznej
• budownictwo przemysłowe

Bieg typu „Betard”Bieg z wylanym 
spocznikiem
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ściany prefabrykowane na indywidualne zamówienie

Oferujemy ściany pełne żelbetowe lub keramzytobetonowe jako ściany wewnętrzne lub zewnętrzne do ocieplenia,  a także 
ściany warstwowe (warstwa nośna – izolacyjna – zewnętrzna). Ściany produkowane są według projektu konstrukcyjnego 
i posiadają zgodne z nim otworowanie. Elementy mogą być wyposażone w akcesoria do wzajemnego połączenia na budo-
wie, 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 szalunku, co skraca i obniża koszt prac wykończeniowych.
Oferty przygotowujemy indywidualnie.

ŚCIANY PREFABRYKOWANE  
PEŁNE I WARSTWOWE

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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Zalety:
• budownictwo jedno- i wielorodzinne
• budownictwo usługowe i użyteczności publicznej
• budownictwo przemysłowe, w tym np. ściany 

oddzielenia ogniowego

Zastosowanie:
• szybkość realizacji
• minimalizacja sprzętu na budowie oraz ograniczenie 

prac związanych z szalowaniem
• wysoka jakość elementów, jedna strona od formy, 

fazowane krawędzie
• ściany warstwowe z zewnętrzną powierzchnią 

licową lub z nadaną fakturą
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elementy stropowe typu Filigran
elementy stropowe Teriva
płyty stropowe WPS
płyty kanałowe typu „S”
dachowe płyty korytkowe
płyty kanałowe strunobetonowe HCU

Na szczególną uwagę w naszej, szerokiej ofercie produkcji zasługują syste-
my stropowe. Wytwarzane z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań pro-
jektowych i technologicznych. Bogaty wybór systemów zaspokaja rosnące 
oczekiwania zarówno klientów indywidualnych jak i  firm wykonawczych, 
konstruktorów i architektów.

W tradycyjnym budownictwie charakteryzującym się licznymi podziałami 
wewnątrz budynku wykorzystuje się  rozwiązania stropowe typu płytowego 
i gęstożebrowego, które pod każdym względem spełniają wymogi konstruk-
cyjne jednocześnie zapewniając szybki i prosty montaż. Nasi doradcy tech-
niczni i architekci służą radą i pomocą w rozwiązywaniu wszelkich proble-
mów technicznych i projektowych.
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PŁYTY STROPOWE TYPU FILIGRAN

Stropy żelbetowe zespolone Filigran stanowią alter-
natywę dla wszelkich żelbetowych stropów prefabry-
kowanych, a także stropów monolitycznych. Pozwalają 
projektantom realizować skomplikowane schematy sta-
tyczne i złożone układy obciążeń. Ilość zbrojenia oraz 
parametry techniczne stropu każdorazowo określa pro-
jekt wykonawczy stropu Filigran, opracowywany indywi-
dualnie dla każdego obiektu.

elementy stropowe typu Filigran

Zastosowanie:
• budownictwo mieszkaniowe indywidualne 

i wielorodzinne
• budynki komunalne (szkoły, szpitale, hotele, 

biurowce)
• obiekty nietypowe: garaże, hale przemysłowe
• obiekty handlowe, sportowe, rozrywkowe

Zalety:
• dostosowanie nośności do warunków użytkowania stropu
• możliwość wykonania dowolnych kształtów płyt
• możliwość wykonania niezbędnych wycięć i otworów 

(wentylacyjnych, instalacyjnych, na klatki schodowe, możli-
wość prowadzenia instalacji wewnątrz stropu)

• mały ciężar własny płyt (125-175 kg/m²)
• możliwy montaż z samochodu bez składowania pośrednie-

go - „montaż z kół”
• możliwość jednorazowego transportu 150 - 200 m² stropu
• prosty i szybki montaż, bez użycia pracochłonnych i kosz-

townych deskowań, jedynie z użyciem podpór montażo-
wych

• wytrzymałość płyt dostosowana do indywidualnego obcią-
żenia, zgodna z warunkami użytkowania danego stropu

• strop zespolony łączący zalety stropu prefabrykowanego 
i monolitycznego
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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 samochodem typu „dłużyca” i montowane „z kół” 
dźwigiem (czas montażu płyt do dwóch godzin).

Strop z płyt filigran jest konkurencyjny pod względem ekonomicznym w stosunku do innych technologii. Dzięki dużej dokład-
ności i gładkiej powierzchni dolnej - stropów nie tynkuje się. Roboty wykończeniowe ograniczają się do wypełnienia styków 
między płytami i przeszpachlowania sufitu.

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 stro-
pu; 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 
grubości 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 wyma-
gań projektu

•  możliwość zbrojenia stropu w dwóch kierunkach, 
w stropach pracujących dwukierunkowo zbrojenie w 
drugim kierunku układane na prefabrykatach na budo-
wie (nie jest wówczas wymagane stosowanie siatek 
na złączach płyt)

•  możliwość nadania ujemnej strzałki ugięcia
•  możliwość obniżenia ciężaru stropu (zmniejszenie 

zużycie betonu wylewanego na budowie i obniżenie 
obciążeń przekazywanych na konstrukcję) poprzez 
zastosowanie wkładek styropianowych mocowanych 
do płyt filigran

•  możliwość eliminacji mostków cieplnych poprzez 
zastosowanie w płytach filigran balkonowych wkładek 
izolacyjnych typu Isokorb
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ELEMENTY STROPÓW TERIVA

Stropy typu Teriva to żelbetowe stropy gęstożebrowe, składające się z pre-
fabrykowanych belek kratownicowych, pustaków, zbrojenia przypodporowe-
go, żeber rozdzielczych i nadbetonu. Ze względu na niewielkie wymiary ele-
mentów, wykonanie stropu nie wymaga ciężkiego sprzętu. Nośność stropu 
wykonanego w systemie Teriva wynosi od 1,5 kN/m2 do 5,0 kN/m2 (obciążenie 
użytkowe), maksymalna rozpiętość stropu wynosi 8,60 m, co pozwala na sto-
sowanie tego typu rozwiązania nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale 
również w budynkach użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych.
Z uwagi na łatwość montażu, są to obecnie jedne z najpopularniejszych stro-
pów wykonywanych w  budownictwie jedno i  wielorodzinnym. Szczególnie 
tam, gdzie budynki wznoszone są systemem gospodarczym.

Po ułożonym stropie Teriva poruszamy się tylko po podestach roboczych. 
Pustaki wypełniające strop nie są przystosowane do przenoszenia obciążeń 
punktowych i dynamicznych. Może to grozić wypadkiem na budowie. Strop 
uzyskuje pełne parametry techniczne po osiągnięciu przez beton wytrzyma-
łości normowej.

elementy stropowe Teriva

Zalety:
• lekkość
• łatwość montażu (strop nazywany „systemem dwóch ludzi”)
• nie wymaga ciężkiego sprzętu
• duża wytrzymałość i trwałość
• wysoka izolacyjność cieplna
• wysoka izolacyjność akustyczna
• duża rozpiętość stropu (długość do 860 cm)

Zastosowanie:
• budownictwo mieszkaniowe (niskie i wielokondygnacyjne)
• budynki użyteczności publicznej
• obiekty przemysłowe

Przykład ułożonego  
i zalanego stropu Terivana 
w budynku jednorodzinnym

Nasza firma udostępnia Państwu również 
materiały zawierające wytyczne montażu 
stropu Teriva i informacje techniczne.

KATALOG PRODUKTÓW 2021

RODZAJE STROPÓW TERIVA

nazwa zastosowanie

dopuszczalne

obciążenie 

[kN/m²]

rozpiętość 

osiowa  

[m]

rozstaw 

osiowy 

belek

[cm]

wysokość

pustaków 

[cm]

grubość

stropu

[cm]

Teriva I budownictwo mieszkaniowe 1,5 2,40 - 6,00 60 21 24

Teriva Nova budownictwo mieszkaniowe 1,5 2,40 - 7,20 60 21 24

Teriva I Bis budownictwo mieszkaniowe 1,5 2,40 - 7,20 45 23,5 26,5

Teriva II
budownictwo mieszkaniowe  

i budownictwo ogólne
3,0 2,40 - 7,80 45 30 34

Teriva III
budownictwo mieszkaniowe  

i budownictwo ogólne
5,0 2,40 - 7,20 45 30 34

Teriva 4.0/1
budownictwo mieszkaniowe  

i budownictwo ogólne
1,5 / 4,0* 2,40 - 7,20 60 21 24

Teriva 4.0/2
budownictwo mieszkaniowe  

i budownictwo ogólne
1,5 / 4,0* 2,40 - 8,00 60 26 30

Teriva 4.0/3
budownictwo mieszkaniowe  

i budownictwo ogólne
1,5 / 4,0* 2,40 - 8,60 60 30 34

Teriva 6.0
budownictwo mieszkaniowe, 

budownictwo ogólne i przemysłowym
3,0 / 6,0* 2,40 - 7,80 45 30 34

Teriva 8.0
budownictwo mieszkaniowe, 

budownictwo ogólne i przemysłowym
5,0 / 8,0* 2,40 - 7,20 45 30 34

* obciążenie ponad ciężar własny stropu

Szeroki zakres rozpiętości i obciążeń  
stropów Teriva umożliwia ich zastosowanie 
zarówno w budownictwie jednorodzinnym  
jak i przemysłowym.
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Pustaki keramzytobetonowe Teriva

Pustaki te wykonane są z mieszanki betonowej, której głów-
ny składnik stanowi keramzyt, czyli materiał uzyskiwany 
w procesie wypalania gliny. Pustaki keramzytowe są lżejsze 
od pustaków żużlobetonowych. Nazywane są często cie-
płymi ze względu na lepszą przewodność cieplną „λ”.

Pustaki żużlobetonowe Teriva

Pustaki żużlobetonowe są nieco cięższe od keramzytobe-
tonowych, produkowane z użyciem żużla wielkopiecowego. 
Stanowią one bardzo dobre wypełnienie stropu Teriva, nale-
ży jednak pamiętać, że nie zaleca się wykonywania tynków 
gipsowych bezpośrednio na powierzchni elementów żużlo-
betonowych. Należy wcześniej wykonać obrzut cementowy 
lub cementowo-wapienny.

Na każdej palecie znajdują się również pustaki deklowane. Pełna informacja na temat ich ilości znajduje się w Karcie Technicznej Wyrobu.

Keramzytobetonowe i żużlobetonowe pustaki Teriva występują w kilku wariantach, co umożliwia ich właściwy dobór w za-
leżności do wymaganej nośności stropu. Pustaki różnią się miedzy sobą szerokością i wysokością, co decyduje o rozstawie 
belek stropowych oraz determinuje wysokość belek żelbetowych między rzędami pustaków stropowych, powstających po 
wylaniu nadbetonu. 
Pustaki Teriva stanowią wyłącznie lekkie wypełnienie stropu, pozwalające zmniejszyć ciężar własny stropu i zużycie beto-
nu. Na każdej palecie znajdują się także pustaki deklowane, są to elementy, w których komory nie są przelotowe. Układa się 
z nich powierzchnie czołowe, przylegające do wieńców, podciągów i żeber rozdzielczych. Minimalna wytrzymałość charak-
terystyczna dla wszystkich typów pustaków to 1,5 kN.

elementy stropowe Teriva

PUSTAKI TERIVA

Lp. nazwa
wymiary

dł. x szer. x wys. [cm]

ciężar

[kg]

zużycie

[szt./m²]

ilość na palecie

[szt.]

1. Teriva I, Nova, 4.0/1 (keramzytobeton) 24 x 52 x 21 13,0 6,7 72

2. Teriva I, Nova, 4.0/1 (żużlobeton) 24 x 52 x 21 15,0 6,7 72

3. Teriva I Bis (keramzytobeton) 24 x 37 x 23,5 10,0 9,2 90

4. Teriva I Bis (żużlobeton) 24 x 37 x 23,5 13,0 9,2 90

5. Teriva II/III, 6.0, 8.0 (keramzytobeton) 24 x 37 x 30 13,0 9,2 72

6. Teriva II/III, 6.0, 8.0 (żużlobeton) 24 x 37 x 30 15,0 9,2 72

7. Teriva 4.0/2 (keramzytobeton) 24 x 52 x 26 11,0 6,7 60

8. Teriva 4.0/2 (żużlobeton) 24 x 52 x 26 18,0 6,7 60

9. Teriva 4.0/3 (keramzytobeton) 24 x 52 x 30 15,0 6,7 48

10. Teriva 4.0/3 (żużlobeton) 24 x 52 x 30 24,0 6,7 48

BELKI TERIVA

Belki Teriva produkowane są w  długościach od 150 do 
860 cm (skokowo co 30 cm), waga elementu – od 20 do 
180 kg (proporcjonalnie do długości). Dolna część zbrojenia 
znajduje się w  stopce belki. Górną część belki stanowią 
kratownice przestrzenne. Belki opierane są na ścianach no-
śnych konstrukcji i kotwione w wieńcach, a między belkami 
rozkładane są pustaki stropowe.
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*  Pustaki dwunastokomorowe charakteryzują się, w porównaniu z pustakami 
trzykomorowymi, lepszymi parametrami wytrzymałościowymi, termicznymi i aku-
stycznymi. Na każdej palecie znajdują się również pustaki deklowane. Pełna infor-
macja na temat ich ilości znajduje się w Karcie Technicznej Wyrobu.

1.*

7.

2.

3.

9.

4.

10.

8.

5.

6.
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PŁYTY STROPOWE WPS

Płyty WPS są przeznaczone do wykonywania stropów 
belkowo-płytowych, jako elementy wypełniające między 
stalowymi belkami stropu i  stosowane przede wszystkim 
w obiektach remontowanych i modernizowanych (zastępu-
jąc istniejący strop drewniany lub strop Kleina). Płyty stro-
powe opierane są na dolnych stopkach stalowych dwute-
owników. Płyty WPS mają szerokość 40 cm i długość od 
87 - 147 cm (co 10 cm), dostosowaną do rozstawu belek 

stropowych od 90 - 150 cm (co 10 cm). Po ułożeniu płyt 
na belkach, w przypadku ułożenia płyt na dolnych półkach 
belek, przestrzeń między dwuteownikami wypełniana jest 
lekkim materiałem, np. ciepłochronnym keramzytem, i  na 
to wylewana jest warstwa betonu. Nośność stropu zależy 
od przekroju belek stalowych i od ich rozstawu. Ciężar płyt 
WPS to ok. 100 kg/m².

Zastosowanie:
• główne zastosowanie znajduje w obiektach remonto-

wanych i modernizowanych

Zalety:
• szybkość montażu
• stosunkowo niewielki ciężar
• nie wymaga szalowania i stempli

DACHOWE PŁYTY KORYTKOWE

Płyty korytkowe produkowane są jako dwustronnie zamknię-
te DKZ (przy długościach 300, 330, 360 cm) i  jako jedno-
stronnie zamknięte (dla wszystkich pozostałych długości). 
Ze względu na szerokość możemy podzielić elementy na 
płyty o szerokości modularnej 30 cm – długości modularnej: 
180 cm, 200 cm, 210 cm, 240 cm, 270 cm, 300 cm i o sze-
rokości modularnej 60 cm – długości modularnej: 180 cm, 

200 cm, 210 cm, 240 cm, 270 cm, 300 cm, 330 cm, 360 
cm. Grubość płyt wynosi 10 cm, poza płytami o  długości 
360 cm, które mają grubość 12 cm. Możliwość stosowania 
w różnych układach konstrukcyjnych i niewielki ciężar (ok. 
90 kg/m² i ok. 100 kg/m² dla 330 ÷ 360) pozwalają na po-
wszechne stosowanie tego typu rozwiązania.

Zastosowanie:
• budownictwo ogólne i przemysłowe
• stropodachy

Zalety:
• możliwość stosowania w różnych 

układach konstrukcyjnych
• niewielki ciężar
• szybki montaż

elementy stropowe

KATALOG PRODUKTÓW 2021

PŁYTY KANAŁOWE TYPU „S”

Dopuszcza się następujące maksymalne długości elementów stropów kanałowych dla odpowiednich obciążeń i odpowia-
dających im grubości:

• dla obciążeń 3,6; 7,5; 10 kN/m² - dł. do 590 cm przy grubości 24 cm
• dla obciążeń 4,5; 6,0 kN/m² - dł. do 650 cm przy grubości 24 cm
• dla obciążeń 4,5; 6,0; 7,5 kN/m² - dł. do 780 cm przy grubości 27 cm
• dla obciążeń 10 kN/m² - dł. do 710 cm przy grubości 27 cm

Masa płyt wynosi - około 330 kg/m² dla grubości płyt 24 cm i około 410 kg/m² dla grubości 27 cm.

Płyty kanałowe to żelbetowe elementy stropowe z otwora-
mi (kanałami) biegnącymi przez ich całą długość, co pozwala 
na zmniejszenie ciężaru prefabrykatów, przy jednoczesnym 
zachowaniu zaprojektowanych nośności stropu. 

Płyty produkowane są w rozpiętościach od 230 do 780 cm 
i trzech szerokościach : 90, 120, 150 cm oraz pięciu klasach 
obciążeń: 3,6; 4,5; 6,0; 7,5; 10 kN/m².

Posiadamy również zaślepki do kanałów płyt, które zapobiegają dostawaniu się mieszanki betonowej do otworów w czasie 
wykonywania wieńców stropowych.

Zastosowanie:
• budownictwo mieszkaniowe
• budynki użyteczności publicznej
• budownictwo przemysłowe

Zalety:
• elementy charakteryzują się dobrą izolacyjnością aku-

styczną na poziomie 53 dB
• pozwalają na szybkie wykonanie dużych powierzchni
• stropów, bez kłopotliwego stemplowania
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płyty kanałowe strunobetonowe HCU na indywidualne zamówienie

PŁYTY STROPOWE SPRĘŻONE HCU

Płyty stropowe sprężone HCU odpowiadają wysokim wymaganiom zarówno w zakresie dużej rozpiętości jak i wytrzyma-
łości na obciążenia zewnętrzne. Szybki montaż prefabrykatów na budowie, przy znacznym ograniczeniu prac zbrojarskich 
i betoniarskich, pozwala istotnie skrócić czas realizacji inwestycji. Oferty przygotowujemy indywidualnie, wg potrzeb danej 
inwestycji, w oparciu o projekt wykonawczy konstrukcji (która powinna być dostosowana do płyt kanałowych sprężonych) 
wraz z architekturą, oraz określoną klasę ekspozycji i odporności ogniowej. 

Zastosowanie:
• budownictwo mieszkaniowe, biurowe, handlowe,  

magazynowe, przemysłowe i inne
• obiekty o różnorodnej konstrukcji nośnej (żelbetowej, 

murowej, stalowej)

Zalety:
• duża nośność stropów przy stosukowo małej wysoko-

ści konstrukcyjnej (duża smukłość)
• możliwe zastosowanie dużych rozpiętości (do 19,8 mb)
• wysoka ognioodporność, do REI240, bez jakichkolwiek 

dodatkowych zabezpieczeń
• stosunkowo niski ciężar konstrukcji
• szybki montaż (oferujemy możliwość wypożyczenia 

trawersu)
• możliwość wykonania otworów na etapie produkcji
• komfort akustyczny stropu strunobetonowego ograni-

cza przenikanie dźwięków uderzeniowych i powietrz-
nych

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

• możliwy montaż z samochodu bez składowania na 
placu budowy

• gwarancja wysokiej jakości produkcji

Typ przekroju
wysokość  

[cm]

szerokość  

[m]

zakres  

rozpiętości 

[m]

Ciężar  

1 m² 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
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płyty kanałowe strunobetonowe HCU na indywidualne zamówienie

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

Podstawowe dane techniczne:
• 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 możli-

wość transportu
• klasa odporności ogniowej REI 60, REI120 i REI240
• ciężar płyty od 2,16 do 5,17 kN/m²
• beton C50/60 z kruszywem mineralnym, krzemiano-

wym, o maksymalnym uziarnieniu 16 mm
• do sprężania płyt HCU używane są dwa rodzaje strun: 

siedmiodrutowe sploty o średnicy Ø 9,3 mm i Ø 12,5 mm, 
obydwa ze stali Y1860

• oparcie elastyczne płyt przy zastosowaniu taśm neo-
prenowych oraz sztywne przy zaprawie cementowej

• możliwość wykonania wycięć przypodporowych i przę-
słowych

• przy dużych otworach stosowanie wymianów żelbeto-
wych i stalowych

• możliwość wykonania otworów na budowie do Ø 130
• możliwość poprzecznego docinania płyt pod kątem
• składowanie płyt przy podparciu drewnianej podkładki 

z krawędziaków o gr. 10 cm pod pierwszą płytę, pod ko-
lejnymi - przekładki 5 cm, max. 50 cm od czoła płyty

• przy płytach ciętych podłużnie stałe uchwyty transpor-
towe

• płyty HCU, w zależności od długości i wariantu zbro-
jenia, posiadają zróżnicowane wstępne wypiętrzenie 
w przęśle (strzałkę odwrotną)
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systemy kominowe pracujące w podciśnieniu
systemy kominowe pracujące w podciśnieniu i nadciśnieniu
pustaki kominowe 
pustaki wentylacyjne 
płyty przykrywające

Elementy systemów kominowych i  wentylacyjnych to kolejna grupa pro-
duktów w naszej ofercie. Opierając się na ponad 140-letnim doświadczeniu 
i wiedzy niemieckiej marki Plewa, proponujemy najwyższej jakości syste-
my kominowe, dopasowane do różnych potrzeb, w pełnej gamie przekrojów 
i średnic, do każdego rodzaju pieca i paliwa, znajdujące zastosowanie we 
wszystkich rodzajach budownictwa. Kominy Plewa jako jedyne na polskim 
rynku posiadają nieograniczoną czasowo gwarancję, spełniając najwyższe 
wymagania jakościowe i normy techniczne stawiane tego typu elementom.

Oferta kominów PLEWA odpowiada na zapotrzebowanie współczesnych sys-
temów grzewczych. Znajdują się w niej kominy dostosowane do współpracy 
ze wszystkimi piecami stosowanymi w budownictwie mieszkaniowym. Sys-
temy składają się z pustaków keramzytobetonowych i kształtek betonowych 
produkowanych przez BETARD w Polsce, rur, kształtek ceramicznych oraz 
elementów uzupełniających produkowanych przez firmę Plewa w Niemczech. 
Kominy spełniają wszelkie wymogi fizyki budowli, bezpieczeństwa, ochrony 
przeciwpożarowej i – co w tej kategorii produktów wyjątkowe – „przeżywają” 
pożar sadzy. W ciągu ostatnich 70 lat sprzedano przeszło 100 milionów me-
trów kominów z szamotowymi rurami ze znakiem Plewa. 

Nasi handlowcy służą Państwu doradztwem w zakresie techniki kominowej, 
przy pełnym wsparciu specjalistów z firmy PLEWA.
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UNI FE

Paliwa stałe (praca sucha)

System kominowy z pełną izolacją termiczną  
do kominków, pieców kaflowych, itp.

Temperatura gazów wylotowych ≤400°C

Odporny na pożar sadzy

UNI FU

Olej, gaz, paliwa stałe

System kominowy odporny na zawilgocenie,  
z pełną izolacją termiczną i glazurowaną rurą ceramiczną,  

dla wszystkich pieców olejowych, gazowych i na paliwo stałe

Temperatura gazów wylotowych ≤ 400°C

Odporny na pożar sadzy

UNI LAS

Gaz

System powietrzno-spalinowy dla pieców gazowych  
z zamkniętą komorą spalania i pieców kondensacyjnych 

Temperatura gazów wylotowych ≤ 200°C

SYSTEMY KOMINOWE  
PRACUJĄCE W PODCIŚNIENIU
(ceramika grubościenna formowana plastycznie)

UWAGA! W wyszczególnionych powyżej systemach kominowych wewnętrzna rura ceramiczna ma przekrój kwadratowy z zaokrąglonymi narożami. Dla rur o tej samej 
powierzchni przekroju, maksymalne wymiary rur kwadratowych są mniejsze niż rur okrągłych, np.: przekrój 18/18 P=313 cm² odpowiada ø 20 cm P=314 cm²

systemy kominowe

KATALOG PRODUKTÓW 2021

OSMO FU

Olej, gaz, paliwa stałe

System kominowy uniwersalny przeznaczony do pracy suchej  
lub mokrej, do pieców na różne rodzaje paliw.

Rury o przekroju okrągłym, odporne na działanie  
żrących kondensatów i pożar sadzy.

OSMO LAS

Gaz (piece z zamkniętą komorą spalania)

System powietrzno-spalinowy przeznaczony do pracy  
z piecami gazowymi z zamkniętą komorą spalania –  
polecany szczególnie do pieców kondensacyjnych.

Rury o przekroju okrągłym, temperatura gazów wylotowych ≤ 200°C

SYSTEMY KOMINOWE PRACUJĄCE  
W PODCIŚNIENIU I NADCIŚNIENIU
(ceramika cienkościenna formowana izostatycznie)

Zalety:
• prosty montaż
• wszystkie niezbędne materiały od jednego 

dostawcy
• trwałość
• odporne na pożar
• pewność działania
• odporne na szkodliwe działanie kwaśnych 

kondensatów
• uniwersalność zastosowania
• optymalne odprowadzenie spalin ze 

wszystkich pieców dzięki prostemu syste-
mowi złożonemu z niewielu części

• wykonanie z materiałów ekologicznych

Przydatność zastosowania ceramicznej rury 
wewnętrznej dla wszystkich rodzajów paliw zo-
stała potwierdzona przez niezależne instytuty. 
Nasze rury ceramiczne są sprawdzane wg nor-
my EN 1457 i posiadają znak CE.

Zastosowane materiały i cały system jest zba-
dany i  dopuszczony do stosowania w  Niem-
czech i wielu innych krajach Europy.

Wszystkie części systemu produkowane są 
w zakładach posiadających certyfikację.

Obliczenia przekroju komina dymowego wy-
konuje się wg normy PN EN 13384. Obliczeń 
tych dokonujemy nieodpłatnie na życzenie 
klientów.
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systemy kominowe

Komin UNI Fe

ceramiczna osłona wlotu komina

płytka przykrywająca z ramką 
ochronną i zestawem mocującym 
(na zamówienie)

boczna obudowa komina

pustak z wycięciem na 
podłączenie pieca

rura ceramiczna z otworem

betonowa kształtka połączeniowa

rura ceramiczna 50 cm

rura ceramiczna z otworem  
i wewnętrznymi drzwiczkami

zewnętrzne drzwiczki rewizyjne

cokół

ceramiczna osłona wlotu komina

płytka przykrywająca z ramką 
ochronną i zestawem mocującym 
(na zamówienie)

boczna obudowa komina

pustak z wycięciem na 
podłączenie pieca

kształtka ceramiczna  
z króćcem połączeniowym

płyta izolacyjna  
podłączenia pieca

rura ceramiczna 50 cm

rura ceramiczna z otworem  
i wewnętrznymi drzwiczkami

zewnętrzne drzwiczki rewizyjne
miska odprowadzania kondensatu
cokół

Komin UNI Fu

PRZYKŁADOWE PRZEKROJE

KATALOG PRODUKTÓW 2021

Komin UNI Las Komin OSMO Fu Komin OSMO Las

ceramiczna osłona  
wlotu komina

płytka przykrywająca z 
ramką ochronną i zestawem 
mocującym (na zamówienie)

boczna obudowa komina

podłączenie powietrza 
doprowadzanego do spalania

podłączenie pieca

rura ceramiczna z otworem  
i wewnętrznymi drzwiczkami

zewnętrzne drzwiczki 
rewizyjne

miska odprowadzania 
kondensatu

cokół

osłona wylotu komina  
ze stali szlachetnej

kształtka ceramiczna  
z króćcem połączeniowym  

oraz płytą izolacyjną 
podłączenia

kształtka ceramiczna  
z uszczelkami do 

podłączenia pieca oraz 
płytą przyłączeniową 

(doprowadzenie powietrza  
do spalania)

czyszczak z drzwiczkami 
wewnętrznymi oraz 

zewnętrznymi

miska odprowadzania 
kondensatu na rurze  

cokołowej
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PUSTAKI KOMINOWE

pustaki kominowe i wentylacyjne

oznaczenie zastosowanie dodatkowe informacje
wymiary zewnętrzne

(szer. x dł. x wys.)[cm]

ciężar

[kg]

MSU 2438 obudowa komina spalinowego komin jednociągowy z wentylacją 24 x 38 x 33 29

MSU 3434 obudowa komina spalinowego komin jednociągowy 34 x 34 x 33 19,9

MSU 3636 obudowa komina spalinowego komin jednociągowy 36 x 36 x 33 22,1

MSU 3650 obudowa komina spalinowego komin jednociągowy z wentylacją 36 x 50 x 33 30

MSU 3838 obudowa komina spalinowego komin jednociągowy 38 x 38 x 33 24,2

MSU 3852 obudowa komina spalinowego komin jednociągowy z wentylacją 38 x 52 x 33 33,1

MSU 3869 obudowa komina spalinowego komin dwuciągowy 38 x 69 x 33 43,2

MSU 3871 obudowa komina spalinowego komin dwuciągowy 38 x 71 x 33 46,1

MSU 4040 obudowa komina spalinowego komin jednociągowy 40 x 40 x 33 24,35

MSU 4054 obudowa komina spalinowego komin jednociągowy z wentylacją 40 x 54 x 33 32,65

MSU 4646 obudowa komina spalinowego komin jednociągowy 46 x 46 x 33 28,9

MSU 4949 obudowa komina spalinowego komin jednociągowy 49 x 49 x 33 27,5

MSU 5555 obudowa komina spalinowego komin jednociągowy 55 x 55 x 33 34,5
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PŁYTY PRZYKRYWAJĄCE

PUSTAKI WENTYLACYJNE

Wymiar wewnętrzny kanałów wentylacyjnych (PW1, PW2, PW3, PW4): 12 x 16 cm
Wymiar wewnętrzny kanałów wentylacyjnych (PW2 BIS): 12 x 17 cm

oznaczenie zastosowanie dodatkowe informacje
wymiary zewnętrzne

(szer. x dł. x wys.)[cm]

ciężar

[kg]

PW1 komin wentylacyjny wentylacja jednokanałowa 20 x 24 x 24,5 8,1

PW2 komin wentylacyjny wentylacja dwukanałowa pionowa 24 x 36 x 24,5 14,9

PW2 BIS komin wentylacyjny wentylacja dwukanałowa pozioma 20 x 46 x 24,5 14,9

PW3 komin wentylacyjny wentylacja trzykanałowa 24 x 52 x 24,5 21,7

PW4 komin wentylacyjny wentylacja czterokanałowa 24 x 68 x 24,5 25,7

oznaczenie zastosowanie dodatkowe informacje
wymiary zewnętrzne

(szer. x dł. x wys.)[cm]

ciężar

[kg]

PP3636 betonowa płyta przykrywająca do pustaka MSU 3636 48 x 48 x 5 23

PP3650 betonowa płyta przykrywająca do pustaka MSU 3650 48 x 62 x 5 31,5

PP3838 betonowa płyta przykrywająca do pustaka MSU 3838 50 x 50 x 5 24

PP3852 betonowa płyta przykrywająca do pustaka MSU 3852 50 x 64 x 5 33
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cement i keramzyt
betony towarowe

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również materiały budowlane. Od be-
tonów na stropy i konstrukcje inżynieryjne po cement i wapno niezbędne na 
każdej budowie. Jednym z ciekawych materiałów budowlanych jest keram-
zyt. To ceramiczne kruszywo znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach 
budownictwa i jest szczególnie polecane do wykonywania różnego rodzaju 
izolacji.
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CEMENT I KERAMZYT

* Waga jednego worka

Uzupełnienie naszej oferty  
stanowią wybrane  
materiały budowlane.

1. 2.-4.

materiały budowlane

Lp. nazwa j.m. masa
1 paleta 

zawiera
waga 1 palety (t)

1. Cement 32,5 Górażdże t 25 kg 56 szt. 1,4

2. Keramzyt 0-2, 0-5, 5-10, 10-20 mm budowlany m³ luz – –

3. Keramzyt 0-2, 0-5, 5-10 mm budowlany m³ worek 1,50 m³ – 0,95; 0,80; 0,56; 0,47*

4. Keramzyt 0-5, 5-10, 10-20 mm izolacyjny dm³ worek 50 dm³ 30 szt. 0,84; 0,53; 0,48

KRUSZYWO KERAMZYT

Keramzyt jest ekologicznym kruszywem w postaci granulek, produkowanym na bazie gliny, która poddana procesom pra-
żenia w wysokich temperaturach (1150°C) w specjalnych piecach obrotowych pęcznieje, uzyskując na swej powierzchni 
porcelanową skorupkę. 

Ma on szerokie zastosowanie w budownictwie. Dzięki porowatej strukturze jest materiałem lekkim, ciepłym, a więc dosko-
nale nadającym się do ociepleń posadzek na gruncie, do dociepleń i zasypek stropów. W postaci sypkiej stosuje się również 
do warstw drenażowych, jeżeli istnieje konieczność odprowadzenia wód gruntowych z terenu dookoła budynku. 
Po zmieszaniu kruszywa keramzytowego z zaczynem cementowym powstaje keramzytobeton, używany do produkcji pre-
fabrykatów. Keramzyt stosuje się również w ogrodnictwie oraz do wykonywania ekranów radiestezyjnych.

Zalety:
• odporność ogniowa,
• odporność na niskie temperatury,
• wysoka wytrzymałość,
• łatwa obróbka mechaniczna,
• odporność na działanie kwasów 

grzybów i gryzoni.

KATALOG PRODUKTÓW 2021 STAN SUROWY BUDYNKU 46 — 47



Betard sp. z o. o. 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Siedziba główna – Długołęka  
ul. Polna 30, 55-095 Długołęka
tel.: +48 71 315 20 09
email: bok@betard.pl

Oddział – Wieruszów  
ul. Ostrzeszowska 8, 98-400 Wieruszów
tel.: +48 62 784 10 81
email: wieruszow@betard.pl

Oddział – Gołogłowy  
Gołogłowy 37, 57-315 Gołogłowy
tel.: +48 74 865 94 25
email: klodzko@betard.pl

INNE ODDZIAŁY

Oddział – Przywory
ul.Wiejska 16A, 46-050 Przywory
tel.: +48 77 456 20 31
przywory@betard.pl

Oddział – Kielce
ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce
tel.: +48 41 34 89 300
kielce@betard.pl

Oddział – Gajków
ul. Wrocławska 15, 55-022 Gajków
tel.: +48 695 910 033
gajkow@betard.pl





Swój dynamiczny rozwój zawdzięczamy specjal-
izacji w produkcji elementów prefabrykowanych 
dla budownictwa. 

Obsługujemy budowy obiektów przemysłowych, 
mieszkaniowych, użyteczności publicznej. 
Produkujemy skomplikowane elementy konstrukcji 
inżynierskich, drogowych, mostowych, hydrotech-
nicznych i wiele innych. 

Naszym celem jest produkcja najwyższej jakości 
materiałów budowlanych z betonu, także nie-
typowych, wykonywanych na specjalne zam-
ówienia dla firm i dla odbiorców indywidualnych, 
niezależnie od ich rodzaju i wielkości inwestycji.

Zapraszamy do współpracy.

Betard sp. z o. o.
ul. Polna 30 
55-095 Długołęka

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Siedziba główna – Długołęka  
ul. Polna 30, 55-095 Długołęka
tel.: +48 71 315 20 09
email: bok@betard.pl

Oddział – Wieruszów  
ul. Ostrzeszowska 8 
98-400 Wieruszów
tel.: +48 62 784 10 81
email: wieruszow@betard.pl

Oddział – Gołogłowy  
Gołogłowy 37, 57-315 Gołogłowy
tel.: +48 74 865 94 25
email: klodzko@betard.pl

www.betard.pl
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