
Słupy ze stopą fundamentową - stoposłupy 

Konstrukcja słupa pozwala na znaczne skrócenie czasu montażu oraz duże oszczędności związane z 
fundamentowaniem budowanego obiektu. 
Na potrzeby budowy Centrum Handlowego KAUFLAND w Chorzowie wyprodukowaliśmy słupy o 
boku stopy długości 330cm! 

 

Wymiary i ciężar maksymalny prefabrykatu 

długość L1 do 80* cm 

długość L2 do 300* cm 

wysokość H1 do 60* cm 

grubość b1 do 80* cm 

grubość b1 do 300* cm 

wysokość H2 do 1500* cm 

beton od C 20/25 do C 50/60   

ciężar do 32 tona 

 

Słup okrągły ze stopą fundamentową 

Nasza oferta obejmuje również słupy okrągłe ze stopą fundamentową. 

Wymiary i ciężar maksymalny prefabrykatu 

  średnica R do fi 80*   cm 

  długość L1 do 300* cm 

  długość L2 do 300* cm 

  wysokość H1 do 60* cm 

  wysokość H2 do 600*   cm 

  beton   od C 20/25 do C 50/60   

  ciężar do 32 
  tona 

 



Naszym standardowym produktem są skomplikowane, wielokondygnacyjne słupy z konsolami 
mającymi dowolną wielkość, kształt i miejsce umocowania - zgodnie z architektonicznymi i 
konstrukcyjnymi wymaganiami obiektu. 

 

rysunek prefabrykatu 

  grubość - b do 80* cm 

  wysokość - h do 80* cm 

  długość - L do 2 500* cm 

  ciężar do 24 tona 

  Beton    od C 20/25 do C 50/60   

* w przypadku szczególnych rozwiązań projektowych 
możliwe są zmiany wymiarów prefabrykatów 

 

Dzienne możliwości produkcyjne tego typu elementów sięgają 375 mb, co daje w skali miesiąca ok. 8 
km. 
Własne biuro projektów, wykwalifikowana i doświadczona kadra techniczna, nowoczesne 
technologicznie zakłady prefabrykacji sprawiają, iż wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych 
prefabrykatów nie stanowi dla nas problemu. 

 

 

Dźwigary strunobetonowe 

Dźwigary strunobetonowe o rozpiętości do 32 m i ilości strun od 8 do 40**, dla 
najbardziej  wymagających projektantów dysponujemy formą o regulowanej grubości półek i środnika 
oraz regulowanym spadku. Wykonujemy również dźwigary o różnym przekroju - dwuteowym, teowym, 
prostokątnym. 
Dźwigar może być wyposażony w marki lub akcesoria stanowiące system łączników - zgodnie z 
wymaganiami projektowymi 
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rysunek prefabrykatu 

Dane techniczne prefabrykatu* 

  grubość - b do 70* cm 

  wysokość - h do 210* cm 

  długość - L   do 3 200* cm 

  beton   od C35/45 do C 50/60   

  cięźar do 32   tona 

* w przypadku szczególnych rozwiązań projektowych 
możliwe są zmiany wymiarów prefabrykatów 

 

Technologia produkcji betonu w naszym zakładzie pozwala na wytworzenie betonu w każdej klasie 
wytrzymałości betonu. 
Dźwigar może być wyposażony w marki lub akcesoria stanowiące system łączników - zgodnie z 
wymaganiami projektowymi. 

 

 

 

 

Dźwigary żelbetowe o rozpiętości do 32 m, regulowanej grubości półek i środnika oraz 

regulowanym spadku - wg wymagań projektowych i konstrukcyjnych konkretnego obiektu. 

Wykonujemy również dźwigary o różnym przekroju - dwuteowym, teowym, prostokątnym. 

W naszej ofercie posiadamy również belki dachowe żelbetowe i sprężone o przekroju 
prostokątnym lub trapezowym. Produkowane przez nas elementy posiadają wbudowane 
akcesoria do montażu pokrycia dachowego. 

DANE TECHNICZNE: 
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  grubość - b 700*   mm 

  wysokość - h 1 600* mm 

  długość - L 14 000* mm 

  beton    do C 45/55   

* w przypadku szczególnych rozwiązań projektowych 
możliwe są zmiany wymiarów prefabrykatów 

Prefabrykowane belki żelbetowe o przekroju prostokątnym, trapezowym, teowym lub 
dwuteowym; możliwość wykonania belki o pełnym przekroju lub do póżniejszego zespolenia na 
budowie. Nasz profil produkcji obejmuje również belki sprężone.  

UWAGI: 

 Możliwość wbudowania wszelkich akcesoriów 

 Trzy strony gładkie od szalunku, czwarta zagładzana ręcznie 

 Wszystkie krawędzie fazowane 1-1,5 cm 

DANE TECHNICZNE: 

  szerokość - b do 70* cm 

  wysokość - h do 210* cm 

  długość - L    do 2 500* cm 

  beton   od C 20/25 o C 50/60   

  ciężar do 32 tona 

* w przypadku szczególnych rozwiązań projektowych 
możliwe są zmiany wymiarów prefabrykatów 

 

 

Ściany jedno- i wielowarstwowe z betonu płukanego na bazie kruszywa żwirowego lub 
łamanego idealnie nadają się na elewacje budynków użyteczności publicznej, budynków 
wielorodzinnych, hipermarketów. 
W przypadku elewacyjnych ścian wielowarstwowych termoizolację może stanowić styropian, wełna 
mineralna lub styrodur. Warstwy ścian zespalane są przy pomocy systemowych łączników ze stali 
nierdzewnej. 

UWAGI: 

 wbudowanie wszelkich akcesoriów montażowo-transportowych 

 jedna strona gładka od formy stalowej, druga zagładzana ręcznie 

 wszystkie krawędzie fazowane 1-1,5 cm 



 możliwość okucia krawędzi przy elementach wbudowywanych dla wejść lub bram wjazdowych 

Ściany jednowarstwowe stanowią podstawowy element konstrukcyjny lub osłonowy. Stosowane 
we wszystkich rodzajach budownictwa. 

UWAGI: 

 Możliwość wbudowania wszelkich akcesoriów 

 Jedna strone gładka od szalunku, druga zagładzana ręcznie 

 Wszystkie krawędzie fazowane 1-1,5 cm 

 Możliwość wbudowania kanałów i puszek do poprowadzenia instalacji elektrycznej 

Wymiary i ciężar maksymalny prefabrykatu 

d od 60 do 400 mm 

h do 4300 mm 

L do 10000 mm 

beton od C16/20 do C 45/55   

cięźar do 32 tona 

 

Ściany wielowarstwowe stanowią podstawowy element konstrukcyjny i osłonowy. Stosowane we 
wszystkich rodzajach budownictwa. Termoizolację może stanowić styropian, wełna mineralna lub 
styrodur. Warstwy ścian zespalane są przy pomocy systemowych łączników ze stali nierdzewnej. 

 wbudowanie wszelkich akcesoriów montażowo-transportowych 

 jedna strona gładka od formy stalowej, druga zagładzana ręcznie 

 wszystkie krawędzie fazowane 1-1,5 cm 

 możliwość okucia krawędzi przy elementach wbudowywanych dla wejść lub bram wjazdowych 

Wymiary i ciężar maksymalny prefabrykatu 

 

  grubość - d1 24* cm 

  grubość - d2 10* cm 

  grubość - d3 10* cm 

  wysokość - h do 430* cm 

  długość - L do 1 000* cm 

  beton od C 16/20 do C 45/55   

  ciężar do 32 tona 



  * w przypadku szczególnych rozwiązań projektowych 
możliwe są zmiany wymiarów prefabrykatów 

 

Podwaliny Zastosowanie zamiast ściany fundamentowej, istnieje możliwość wykonania jako 
elementu wielowarstwowego z termoizolacją. Termoizolację może stanowić styropian, wełna mineralna 
lub styrodur. Warstwy podwalin zespalane są przy pomocy systemowych łączników ze stali 
nierdzewnej. 

UWAGI: 

 wbudowanie wszelkich akcesoriów montażowo-transportowych 

 jedna strona gładka od formy stalowej, druga zagładzana ręcznie 

 wszystkie krawędzie fazowane 1-1,5 cm 

 możliwość okucia krawędzi przy elementach wbudowywanych dla wejść lub bram wjazdowych 

DANE TECHNICZNE: 

  grubość - b do 40* cm 

  wysokość - h do 120* cm 

  długość - L  11 000* cm 

  ciężar do 24 tona 

   beton   Od C 20/25  do C 45/55   

* w przypadku szczególnych rozwiązań projektowych 
możliwe są zmiany wymiarów prefabrykatów 

 

 

Przepusty o przekroju zamkniętym stanowią podstawowy element dróg ekspresowych i 
autostradowych. Nasze przedsiębiorstwo wykonuje przepusty o zróżnicowanym przekroju od 100 x 100 
cm do 300 x 300 cm. 

Dane techniczne prefabrykatu: 

 
Obciążenia - klasa A i B 
Stal 18G2-b 
Beton C25/30 

 

Nazwa  
elementu 

 

Przepust 

   100 x 100 

Przepust 

   120 x 120    

Przepust 

   150 x 150    

Przepust 

   200 x 200 

 Szerokość w świetle   
         B - [cm] 

100 120  150  200 



  Szerokość zewnętrzna   

         B1 - [cm] 
128 152  184  240 

  Grubość ścianki 
        S - [cm] 

14 16  17  20 

 Wysokość w świetle 
         H - [cm] 

100 120  150  200 

 Wysokość zewnętrzna  

        H1 - [cm] 
128 152  184  240 

 Długość elementu 
         L - [cm] 

 99  99  99  99 

 Ciężar elementu  
        M - [t] 

 1,73  2,40  3,05  4,79 

 Objętość elementu  

        V - [ m3] 
 0,640  0,868  1,130  1,770 

* w przypadku szczególnych rozwiązań projektowych 
możliwe są zmiany wymiarów prefabrykatów 

 
Od dnia 1 stycznia 2009r. mamy prawo umieszczać oznakowanie CE   'Communité 
Européen' (Wspólnota Europejska) na naszych wyrobach. Symbol CE jest deklaracją, iż  nasze 
wyroby odpowiadają istotnym europejskim wymaganiom dotyczącym zdrowia, bezpieczeństwa i 
ochrony środowiska. Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i wynikającymi z niej przepisów 
posiadamy certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji systemu oceny zgodności na przepusty 
skrzynkowe: 

EN 14844  -   Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe 

 

Przepusty o przekroju otwartym. Jedno- i dwudzielne - stanowią podstawowy element dróg 
ekspresowych i autostradowych. Nasze przedsiębiorstwo wykonuje przepusty o zróżnicowanym 
przekroju od 100 x 100 cm do 450 x 300 cm. 

Dane techniczne prefabrykatu 
Obciążenia - klasa A i B 
Stal 18G2-b 
Beton C25/30 
 

  

Nazwa  
elementu  

   Przepust 

300 x 100 

Przepust 

300 x 150 

Przepust 

450 x 100 

   Przepust 

450 x 150  

Szerokość w świetle   
         B - [cm] 

 300 300  450  450 

Szerokość zewnętrzna   
         B1 - [cm] 

352 352  526  526 



Grubość ścianki 

        S - [cm] 
  26 26  38  38 

Wysokość w świetle 
         H - [cm] 

  100 150  100  150 

Wysokość zewnętrzna  
        H1 - [cm] 

126   176  138  188 

Długość elementu 

         L - [cm] 
 99  99  99  99 

Ciężar elementu  
        M - [t] 

 3,91  4,62  7,45  8,48 

Objętość elementu  
        V - [ m3] 

 1,450  1,710  2,760  3,140 

* w przypadku szczególnych rozwiązań projektowych 
możliwe są zmiany wymiarów prefabrykatów 

 
Od dnia 1 stycznia 2009r. mamy prawo umieszczać oznakowanie CE   'Communité 
Européen' (Wspólnota Europejska) na naszych wyrobach. Symbol CE jest deklaracją, iż  nasze 
wyroby odpowiadają istotnym europejskim wymaganiom dotyczącym zdrowia, bezpieczeństwa i 
ochrony środowiska. Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i wynikającymi z niej przepisów 
posiadamy certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji systemu oceny zgodności na przepusty 
skrzynkowe: 

EN 14844  -   Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe 

 

 

 

Strunobetonowe belki  mostowe o kształcie odwróconej litery T typu “KUJAN” stosowane 
są jako elementy konstrukcyjne w budownictwie mostowym. 
W zależności od klasy obciążeń belki mostowe typu “KUJAN” produkowane są w klasie “A” i “B”. 

Dane techniczne prefabrykatu: 

Beton - C35/45 do C45/55 

Stal sprężająca -  fi 15,5 

stal zbrojeniowa - St3Sx-b, 18G2-b 

Obciążenia - klasa A i B 

 nazwa elementu 
   Długość 

L  [ m] 
   Wysokość 

H  [m] 

  Szerokość 
dolnej 
półki 

S   [m] 

Ciężar 
elementu 

M   [t] 

Objętość 
elementu 
V   [m3] 



 KUJAN 9 8,64 0,48  0,58  3,5 1,29 

 KUJAN 12 11,64 0,48 0,58  4,7  1,74 

 KUJAN 15 14,64 0,63  0,58  7,7  2,84 

 KUJAN 18 17,64 0,75  0,58  9,7  3,61 

Na życzenie klienta możliwa jest produkcja belek o niestandardowych długościach. 

 

 

 

Prefabrykowane   belki   strunobetonowe  o kształcie odwróconej „T” 
- typu KUJAN NG (nowa generacja) - wzmocnione 

Prefabrykowane belki  strunobetonowe typu KUJAN NG (nowa generacja) są sztywniejsze w obu 
kierunkach, bezpieczniejsze przy montażu oraz bardziej ekonomiczne (ze względu na niższe zużycie 
stali sprężającej). 

Dane techniczne prefabrykatu: 

Beton - C40/50 

Stal sprężająca -  fi 15,5 

stal zbrojeniowa - St3Sx-b, 18G2-b 

Obciążenia - klasa A 

nazwa 
elementu 

długość belki  
z 

wypuszczonymi 

strunami 

[m] 

długość 

belki 
L [m] 

wysokość 
H [m] 

Szerokość 
dolnej  
półki  
S [m] 

 Ilość  
strun 

Ciężar 
elementu 

[t] 

KUJAN NG 
12 (590) 

 12,00  11,70  0,55  0,59  18  6,98 

KUJAN NG 
12 (890) 

 12,00  11,70  0,55  0,89  18  8,00 

KUJAN NG 
12W (890) 

 12,00  11,70  0,55  0,89  18  8,00 

KUJAN NG 
15 (590) 

 15,00  14,70  0,65  0,59  22  9,60 

KUJAN NG 
15 (890) 

 15,00  14,70  0,65  0,89  22  11,30 



KUJAN NG 

15W (890) 
 15,00  14,70  0,65  0,89  22  11,30 

KUJAN NG 
18 (590) 

 18,00  17,70  0,75  0,59  26  13,00 

KUJAN NG 
18 (890) 

 18,00  17,70  0,75  0,89  26  15,20 

KUJAN NG 

18W (890) 
 18,00  17,70  0,75  0,89  26  15,20 

 

 

 

 

Belki mostowe strunobetonowe typu "T" mają zastosowanie w drogowych obiektach 
mostowych. W przekroju poprzecznym belki mają kształt litery T. Pólka górna ma stałą szerokość 
wynoszącą 89 cm. Belki typu "T" mają zastosowanie w konstrukcjach zespolonych typu beton 
prefabrykowany  - beton na mokro. 

Nasze przedsiębiorstwo wykonuje wszystkie rodzaje belek strunobetonowych typu "T" od T12 do T27. 

 

Dane techniczne prefabrykatu* 

Nazwa  
elementu  

   belka   
  

T12   

   belka   
  

  T15     

   belka   
  

T18   

   belka  
  

T21   

   belka   
  

T24   

   belka   
  

 T27 

Długość 
z 

wypuszczonym
i  

strunami 
    [m] 

12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 

 Długość 
elementu  

L [m]  
11,50 14,50  17,50  20,50  23,50  26,50 

 Ilość strun 11 13  18  20  24  28 

 Wysokość H 
[m] 

0,60 0,75  0,75  0,90  1,00  1,10 

  Szerokość 

w dole belki 

b1 [cm] 

31,50 36,00  36,00  40,50  43,50  46,50 



 Szerokość  

półki górnej 

b2 [m] 

 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

 Ciężar 

elementu [t] 
 7,00 10,20  12,20  17,50  23,20  29,60 

* wymiary katalogowe, w przypadku szczególnych rozwiązań 

projektowych możliwe są zmiany wymiarów prefabrykatów. 

 

Stropy TT typu Comfort przeznaczone są głównie do wielkogabarytowego budownictwa 
użyteczności publicznej, obiektów handlowych, przemysłowych, jak również mogą być stosowane w 
budownictwie mieszkaniowym. 

Najważniejsze cechy płyt stropowych typu Comfort to: 

 ekonomiczne rozpiętości konstrukcyjne 8,0m do 18,5m; 

 dopuszczalne obciążenia (zewnętrzne charakterystyczne) nawet powyżej 30kN/m2; 

 możliwe spełnienie warunku odporności ogniowej stropu REI 120. 

Stropy zespolone TT są dedykowane dla dużych rozpiętości i często pod duże obciążenia. Produkowane 
są ze strunobetonu i dostarczane na budowę w stanie gotowym jako samonośne prefabrykaty TT 
współpracujące z wylewaną na budowie cienką płytą żelbetową. O sprawności prefabrykatów TT 
decyduje kształt "T", który jest optymalnym kształtem belek żelbetowych i stanowi rozszerzenie 
stropów gęstożebrowych. Często prefabrykaty takie nazywane są również" płytami Π".  Stąd, podobnie 
jak stropy gęstożebrowe dla rozpiętości średnich, w swoim zakresie stosowalności strop zespolony TT 
wykazuje wysoką sprawność przy małej wysokości konstrukcyjnej i małym ciężarze własnym. 

 

  Symbol 
  h1 - wysokość 

płyty TT 
  h2 - wysokość 

stropu 
   b- szerokość 
płyty * 

  ObciążeniekN/m2 

  TT 250 250 mm 300 mm  2380 mm    do 14,73 

  TT 300 300 mm 400 mm   2380 mm    do 21,51 

  TT 400 400 mm 500 mm   2380 mm    do 38,74 

  TT 500 500 mm 600 mm   2380 mm    do 47,95 

  TT 590 590 mm 
 

700 mm 
  2380 mm    do 55,48 

  TT 610 610 mm 750 mm   2380 mm    do 63,01 

  TT 710  710 mm  850 mm   2380 mm    do 72,55 



* możliwość wyprodukowania płyty o szerokości do 3030 mm 

 

 

 


