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TEMAT WYDANIA – Nowoczesna prefabrykacja betonowa

Mimo że główną domeną spółki
SOLBET KOLBUSZOWA jest pro-
dukcja wyrobów z autoklawizowanego
betonu komórkowego, to również
w dziedzinie prefabrykacji betonowej
pracujemy nad poszerzeniem oferty,
szczególnie jeśli chodzi o wyroby z be-
tonu konstrukcyjnego typu słupy, wy-
korzystywane przy budowie różnego ro-
dzaju budynków wznoszonych w tech-
nologii szkieletowej oraz prefabrykaty
nietypowe na potrzeby infrastruktury
drogowej i kolejowej wg indywidualne-

go zamówienia. Ponadto w stałej ofercie
spółki SOLBET KOLBUSZOWA znaj-
dują się poszukiwane przez klientów:
● strunobetonowe wirowane żerdzie

elektroenergetyczne typu E;
● panelowe stropy gęstożebrowe

Vector;
● płyty stropowe kanałowe SPB-2002;
● belkowo-pustakowe stropy gęstoże-

browe Teriva;
● elementy łukowe typu optemARCH;

● elementy prefabrykowane przezna-
czone do wykonywania przepustów dro-
gowych i kolejowych w celu przeprowa-
dzenia cieków wodnych i przejść techno-
logicznych przez nasypy kolejowe zarów-
no na liniach jedno- i wielotorowych no-
wo projektowanych, jak i eksploatowa-
nych. Dokładna charakterystyka znajduje
się na stronie www.solbet-kolbuszowa.pl.

Wyposażyliśmy nasz park maszynowy
m.in. w nowe suwnice o udźwigu 16 t

Prefabrykacja betonowa to konieczność
na dziś i jutro – temat nadal aktualny

Prefabrykowane elementy łukowe optemARCH

Montaż przepustów skrzynkowych na budowie drogi ekspresowej S19

SOLBET KOLBUSZOWA Spółka
Akcyjna rozpoczęła działalność blisko
53 lata temu. Od osiemnastu lat stanowi
część Grupy Kapitałowej SOLBET –
największego w Europie producenta
wyrobów z autoklawizowanego betonu
komórkowego ABK. Obecnie w skład
SOLBETU KOLBUSZOWA S.A.
wchodzą cztery zakłady:
■ Zakład Betonów w Kolbuszowej;
■ Zakład Betonów Komórkowych

w Głogowie Małopolskim;
■ Zakład Mechaniczny;
■ od 10 lipca 2018 r. Zakład

Betonów w Lipiu k. Rzeszowa.
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oraz gruntownie zmodernizowaliśmy
zbrojarnię w Zakładzie Betonów w Kol-
buszowej. Na przestrzeni ostatnich lat
wyroby spółki SOLBET KOLBUSZO-
WA zdobyły wiele nagród i wyróżnień.
Szczególnie cenimy sobie nagrody przy-
znane przez kapitułę konkursu „Podkar-
packa Nagroda Gospodarcza”, która do-
ceniła m.in. nasz wkład w rozwój regio-
nu w ostatnim półwieczu, oraz wyróż-
nienie Diament Forbesa przyznane przez
miesięcznik „Forbes”.

Certyfikaty, wyróżnienia oraz inne
materiały są do pobrania na stronie in-
ternetowej www.solbet-kolbuszowa.pl.

Obecnie intensywnie pracujemy nad
tym, aby móc w pełni zaspokoić zapo-
trzebowanie klientów na nasze wyroby.
Motto, które obecnie nam przyświeca, to
Buduj z nami od podstaw. Ma ono swoje
pełne pokrycie w faktach, gdyż oferujemy
materiały budowlane pozwalające na wy-
konanie obiektu od fundamentów po strop.

SOLBET KOLBUSZOWA S.A. to
firma, która na przestrzeni lat przeszła
liczne przemiany, zarówno własnoś-
ciowe, jak i technologiczne. Obecnie
jest to zupełnie inny podmiot gospodar-
czy – nieporównywalny do przedsię-
biorstwa, które „startowało” w 1966 r.
Oczywiście te zmiany wiązały się rów-
nież z ogromnymi nakładami finanso-
wymi, które w całości pochodziły i po-
chodzą ze środków wypracowanych
przez SOLBET KOLBUSZOWA S.A.
Trend ten będzie kontynuowany w na-
stępnych latach.

Przepusty drogowe i kolejowe z elemen-
tów prefabrykowanych

Montaż prefabrykowanych elementów mostowych optemARCH w ciągu drogi ekspresowej

Strop panelowy Vector
Montaż hali z elementów wyprodukowa-
nych w Zakładzie Betonów w Kolbuszowej

sekretariat@solbet-kolbuszowa.pl;
marketing@solbet-kolbuszowa.com.pl

www.solbet-kolbuszowa.com.pl
centrala, sekretariat:

17 22 71 444, 17 22 71 183,
17 22 74 581
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