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Nowoczesna prefabrykacja betonowa – TEMAT WYDANIA

24 września 2020 r. odbyło się we Wrocławiu seminarium
„Wrocławski dzień prefabrykacji” zorganizowane z inicjaty-
wy lokalnych producentów prefabrykacji betonowej i betonu
komórkowego, a więc firm: Betard; GOLDBECK Comfort;
Jordahl & Pfeifer; Xella Polska; ZPB Kaczmarek. Patronat
nad wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Producentów Beto-
nów.Wspotkaniu uczestniczyło 117 osób, wśród których byli: pro-
jektanci, architekci, deweloperzy i przedstawiciele środowiska na-
ukowego z województwa dolnośląskiego. Równolegle odbywała
się też transmisja online. Śledziło ją ponad czterdziestu słuchaczy.

Seminarium rozpoczął Zbigniew Maćków – wybitny
architekt o uznanym dorobku. Przedstawił swoje przemyśle-
nia na temat prefabrykacji poparte wieloma projektami, m.in.
zrealizowanymi we Wrocławiu. Spotkały się one z wielkim
zainteresowaniem uczestników seminarium. Następnie
Prezesi Krzysztof Janczura (Jordahl & Pfeifer) i Piotr
Dauksza (H + H Polska) krótko omówili zagadnienia dotyczące
prefabrykacji betonowej i betonu komórkowego w Polsce oraz
aktualną sytuację na rynku materiałów budowlanych.

W dalszej części spotkania lokalni producenci zaprezento-
wali wybrane technologie stosowane w prefabrykacji betono-
wej oraz ABK. Krzysztof Janczura przedstawił inteligentne

ukryte połączenia elementów prefabrykowanych na przykładzie
firmy Jordahl & Pfeifer (więcej na str. 4), a Paulina Śnieżyk
i Grzegorz Śmiertka z firmy ZPB Kaczmarek mówili
o obiektach budowlanych wznoszonych z zastosowaniem
prefabrykowanych podwójnych ścian zespolonych (treść pre-
zentacji na str. 6). Po krótkiej przerwie Wojciech Łasut z fir-
my Xella zainteresował słuchaczy zagadnieniami dotyczącymi
efektywnej budowy na przykładzie produktów firmy Xella
(omówienie prezentacji na str. 8). Bartłomiej Matusiak i Piotr
Szymanowski reprezentujący firmę Betard przedstawili budynki
mieszkalne w technologii prefabrykacji betonowej (więcej na str.
10). Na zakończenie spotkania Grzegorz Bajek (GOLDBECK
Comfort) mówił o prefabrykowanych modułowych obiektach
przestrzennych z betonu na przykładzie firmy GOLDBECK Com-
fort (więcej na str. 12). Wszystkie prezentacje są dostępne na kana-
leYouTube i na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.s-p-b.pl).

Tematyka seminarium wzbudziła duże zainteresowanie uczest-
ników. Wydaje się więc uzasadnione, aby tego rodzaju spotka-
nia były organizowane w różnych regionach Polski pod nazwą
np. „Poznański, Gdański, Warszawski …. dzień prefabrykacji”.

Józef Kostrzewski
Stowarzyszenie Producentów Betonów
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