
SOLBET KOLBUSZOWA S.A.
– prefabrykacja betonowa

SOLBET KOLBUSZOWA Spółka Akcyjna rozpoczęła działalność blisko 56 lat temu. Od dwudziestu dwóch
lat stanowi część Grupy Kapitałowej SOLBET. 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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Pomimo tego, że główną domeną
firmy SOLBET KOLBUSZOWA S.A.
jest produkcja wyrobów z autoklawi-
zowanego betonu komórkowego, to
również w dziedzinie prefabrykacji be-
tonowej pracujemy nad poszerzeniem
naszej oferty, szczególnie jeśli chodzi
o wyroby z betonu konstrukcyjnego
typu słupy, wykorzystywane przy bu-
dowie różnego rodzaju budynków
wznoszonych w technologii szkieleto-
wej, a także prefabrykaty nietypowe
wg indywidualnych zamówień dla in-
frastruktury drogowej i kolejowej.

Ponadto w naszej stałej ofercie znaj-
dują się poszukiwane przez klientów
strunobetonowe wirowane żerdzie
elektroenergetyczne typu E, betono-
we i żelbetowe rury kielichowe, stropo-
we płyty kanałowe SPB-2002, stropy
gęstożebrowe Teriva belkowo-pusta-
kowe, stropy Vector oraz elementy łu-
kowe typu Techspan i optemARCH.

Na przestrzeni ostatnich lat nasze
wyroby zdobyły wiele nagród i wyróż-

nień. Szczególnie cenimy sobie na-
grody przyznane przez Kapitułę kon-
kursu „Podkarpacka Nagroda Gospo-
darcza”, która doceniła m.in. nasz
wkład w rozwój regionu na przestrze-
ni ostatniego półwiecza, oraz wyróż-
nienie przyznane przez miesięcznik
Forbes – Diament Forbsa. Certyfika-
ty, wyróżnienia oraz inne materiały są
do pobrania na stronie internetowej
www.solbetkolbuszowa.pl.

Obecnie intensywnie pracujemy
nad tym, aby móc w pełni zaspokoić
zapotrzebowanie Klientów na nasze
wyroby. Motto, które nam przyświeca,
to „Buduj z nami od podstaw”. Ma
ono swoje pełne pokrycie w faktach,
gdyż oferujemy materiały budowlane
pozwalające na wykonanie obiektu
od fundamentów po strop.

SOLBET KOLBUSZOWA S.A. to fir-
ma, która na przestrzeni lat przeszła
liczne przemiany, zarówno własno-
ściowe, jak i technologiczne. Zmiany
te wiązały się m.in. z ogromnymi na-

kładami finansowymi, które w całości
pochodziły i pochodzą ze środków wy-
pracowanych przez SOLBET KOLBU-
SZOWA S.A. Trend ten będzie konty-
nuowany w następnych latach.
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