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W znoszenie obiektów z betonowych elementów
prefabrykowanych pozwala na precyzyjną kon-
trolę wytwarzanych elementów oraz usprawnia
budowę i uniezależnia prace od warunków po-

godowych. W tej technologii wznoszonych jest wiele obiek-
tów przemysłowych. Obecnie firma GOLDBECK Comfort
dostarcza np. betonowe prefabrykaty na budowę fabryki ame-
rykańskiego producenta samochodów elektrycznych Tesla,
która powstaje pod Berlinem. Coraz częściej betonowe prefa-
brykaty stosowane są również w budownictwie mieszkaniowym.
Odpowiadając na potrzeby rynku, firma GOLDBECK opraco-
wała System GOLDBECK do wznoszenia prefabrykowa-
nych budynków mieszkalnych. Umożliwia on dość dużą swo-
bodę kształtowania obiektów, a dzięki unifikacji gwarantuje
niewielkie koszty realizacji. W tym systemie budynki mają
poprzeczny układ ścian nośnych o grubości 21 cm (duży plus
to dobra akustyka w budynku). Ściany zewnętrzne o grubo-
ści 14 cm mają wmontowaną stolarkę okienną. Klatki scho-
dowe oraz szyby wind są stypizowane. Wszystkie elementy
charakteryzuje bardzo dobra jakość wykończenia.

Ważnym elementem systemu są prefabrykowane łazien-
ki. Warto podkreślić, że budownictwo socjalne w Niem-
czech zakłada pełne wykończenie tych pomieszczeń i tak są
wykonywane przez firmę GOLDBECK Comfort. Prefabryko-

wane kompletnie wykończone łazienki pozwalają w znacz-
nym stopniu ograniczyć prace na budowie. Zaprojektowali-
śmy 3 wersje łazienek dostosowane do różnej wielkości
mieszkań. W przypadku każdego typu przewidzieliśmy kil-
ka wariantów wykończenia.

Kompletnie wykończone łazienki, z odpowiednim zabez-
pieczeniem na czas transportu, są „wkładane” do budynku
przed zamontowaniem stropu i „rozpakowywane” dopiero
w fazie wykończania obiektu. Warto podkreślić, że od paru lat
wykonujemy surowe „skorupy” łazienek dla duńskiej firmy.
Są one później przez nią wykończane i dostarczane na budo-
wę hoteli i akademików na terenie Skandynawii. Kompletnie
wykończone prefabrykowane łazienki do budynków miesz-
kalnych to pomysł firmy GOLDBECK na kolejne lata. Od wrze-
śnia br. wykonujemy dziennie 2 łazienki, od stycznia 2021 r.
będzie ich 6, a w 2022 r. planujemy nawet do 10 sztuk.

Opracowanie własnego systemu wznoszenia budynku z be-
tonowych prefabrykatów to prawie 2 lata badań i poszukiwa-
nia rozwiązań przez kilkuosobowy zespół. Pierwsze realiza-
cje potwierdzają, że system sprawdza się w praktyce. Obec-
nie gotowe moduły łazienkowe oraz prefabrykowane ele-
menty ścian dostarczamy na budowę obiektu mieszkalnego
Berlin-Rauchstraße (RG Nordost), o łącznej powierzchni
mieszkalnej 4500 m2. System GOLDBECK będzie też wyko-
rzystywany na budowie: Harthof w Monachium, gdzie po-
wstanie 198 mieszkań o łącznej powierzchni ok. 11 tys. m2;
DIBAG w Berlinie z 222 mieszkaniami o łącznej powierzch-
ni ok. 13 tys. m2 oraz Telemedia Wetter w Hessen z 22 miesz-
kaniami (powierzchnia mieszkalna 1200 m2).1) GOLDBECK Comfort Sp. z o.o.; Grzegorz.Bajek@goldbeck.pl

Prefabrykowane
modułowe obiekty z betonu
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Ściany zewnętrzne w Systemie GOLDBECK: a) z otworami na sto-
larkę budowlaną; b) z wmontowaną stolarką
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b)

Prefabrykowana łazienka


