
WWW.BERGERBETON.EU

FACHOWCY OD  
BETONÓW  
WYSOKIEJ JAKOŚCI

PRZEDSIĘBIORSTWO GRUPY



W CIĄGU OSTATNICH STU LAT 
STALIŚMY SIĘ NAJWIĘKSZYM 
ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PRODU-
CENTEM BETONU TOWAROWEGO 
W NIEMCZECH. SUKCES TEN 
OPARTY JEST NA NAJWYŻSZEJ 
JAKOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, 
OPŁACALNOŚCI ORAZ INDYWIDU- 
ALNYM I OSOBISTYM DORADZ-
TWIE. OFERUJEMY WYSOKIEJ 
JAKOŚCI MATERIAŁY BUDOWLANE 
OD KLASYCZNEGO BETONU  
TOWAROWEGO PO KOMPLEKSO-
WE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE  
W ZAKRESIE TECHNOLOGII  
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.  
TO WSZYSTKO Z JEDNEJ RĘKI!
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Dostarczamy nie tylko wysokiej jakości 
produkty, ale dysponujemy również kom-
pleksowym spektrum usług dotyczących 
systemów technologii materiałów bu-
dowlanych. Zakres naszych usług czyni 
nas uniwersalnym podmiotem z kompe-
tencjami praktycznie w każdej dziedzinie. 
Dzięki dużej, własnej flocie pojazdów 
możemy dostarczyć beton towarowy 
praktycznie wszędzie.

ROZWIĄZANIA Z 
JEDNEJ RĘKI
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Beton jest jednym z najważniejszych materia-
łów budowlanych w naszym społeczeństwie: 
jest nowoczesny, wydajny i wysokiej jakości. 
Na jego jakość istotny wpływ mają surowce, 
proces mieszania oraz sprawna logistyka na 
placu budowy. Nad tym wszystkim mamy  
stałą kontrolę. I to sprawia, że BERGER  
BETON należy do najlepszych.

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
BETON – MATERIAŁ 
BUDOWLANY  
NASZYCH CZASÓW

BETON WYSOKIEJ JAKOŚCI 

CZYNNIKI JAKOŚCIOWE
•  Wysokojakościowe, sprawdzone surowce
•  Nowoczesna technologia mieszalni i testy jakościowe we własnych  

laboratoriach BERGER
•  Kompletna logistyka dostaw. Duża flota betonomieszarek i pomp do 

betonu firmy BERGER zaopatruje budowy w wysokiej jakości beton  
BERGER do wszelkiego zastosowania.

•  Ciągły monitoring wewnętrzny i zewnętrzny niezmiennie zapewnia 
wysoką jakość naszego betonu towarowego.

Nasze betony dostarczane są w stanie gotowym do wbudowania, z zachowaniem najwyższej jakości zgodnie z opracowanymi przez 
nas recepturami wg PN-EN 206+A1:2016 wraz z PN-B-06265:2018-10 i innymi wymogami normowymi dla prawie wszystkich 
zastosowań. Także przy specjalnych zamówieniach naszych klientów bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za bezbłędną 
recepturę, produkcję i dostawę danego betonu.
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Na życzenie możemy wyprodukować rodzaj betonu specjalnie dopasowany 
do Państwa projektu budowlanego lub opracować indywidualną koncepcję 
logistyczną. Nasi eksperci służą poradą i są do Państwa dyspozycji.

•  Betony zwykłe
•  Betony wysokiej wytrzymałości
•  Betony architektoniczne
•  Betony o wysokiej odporności na
 przenikanie wody
•  Betony łatwo urabialne i  

samozagęszczalne
•  Betony ciężkie i betony chroniące 

przed promieniowaniem
•  Fibrobetony
•  Betony kolorowe

•  Betony lekkie
•  Betony natryskowe
•  Podbudowy z mieszanki  

związanej spoiwem  
hydraulicznym

•  Betony do nawierzchni drogo 
wych

•  Betony drogowe o podwyższonej 
wytrzymałości początkowej

•  Betony drenażowe

NASZE STANDARDOWE PORTFOLIO PRODUKTÓW OBEJMUJE

BETON WYSOKIEJ JAKOŚCI

Beton produkcji BERGER realizuje wszystkie zada-
nia związane z betonowaniem w budownictwie nad-
ziemnym, budownictwie przemysłowym, inżynierii 
lądowej i wodnej, budownictwie komunikacyjnym 
i rolniczym – wszędzie tam, gdzie wymagany jest 
wysokiej jakości beton towarowy: niezawodnie, eko-
nomicznie i ściśle według wymagań – od receptury, 
poprzez produkcję, aż po dostawę i serwis.

TRWAŁY.
MOCNY.
ELASTYCZNY.

BETON ARCHITEKTONICZNY –  
STYLOWY I FUNKCJONALNY

BETON HYDROTECHNICZNY

BETON WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

BETON KOLOROWY

BETON DO ZASTOSOWAŃ  
PRZECIWPOŻAROWYCH

BETON 
WYSOKIEJ 
JAKOŚCI
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Zaprawy BERGER są produktem certyfikowanym i 
kontrolowanym pod względem jakości. Asortyment 
oferowanych przez nas zapraw murarskich pokry-
wa wszystkie istotne zastosowania i obejmuje m.in. 
zwykłą zaprawę murarską, lekką zaprawę murarską, 
zewnętrzną zaprawę osłonową i zaprawę o wysokiej 
izolacyjności akustycznej. Specjalistyczny serwis  
zapraw firmy BERGER zapewnia optymalną jakość  
wykonania, dopasowaną do potrzeb budowy.

JASTRYCHYZAPRAWY

PRODUKTY SPECJALNEPRODUKTY SPECJALNE

ZWYKŁA ZAPRAWA MURARSKA
Nasza zwykła zaprawa murar-
ska cechuje się wyjątkową od-
pornością na nacisk i jest nie-
zwykle łatwa w obróbce, między 
innymi dlatego, że jako świeżo 
wyprodukowana fabrycznie za-
prawa może jeszcze długo być 
obrabiana.

LEKKA ZAPRAWA MURARSKA
Nasza lekka zaprawa murarska 
posiada optymalne właściwości 
termoizolacyjne przy wysokiej 
wytrzymałości na ściskanie. Do-
bra izolacja akustyczna, łatwa w 
obróbce i ekologiczna.

ZAPRAWA ZEWNĘTRZNA 
OSŁONOWA
Została ona opracowana z prze-
znaczeniem do dwupowłokowej 
konstrukcji murowej. Charate-
ryzuje się wysoką wytrzymało-
ścią na nacisk oraz maksymal-
ną szczelnością.

PORIMENT®

Poriment® jest płynną, lekką, porowatą zaprawą wiązaną cementem, która 
doskonale wypełnia różne kształty. Precyzyjna produkcja bezpośrednio na 
placu budowy przy użyciu technologii Aeronicer: stabilne pory powietrzne 
są mieszane z rdzeniem cementowym dostarczanym przez betonomie-
szarkę. Gęstość objętościowa płynność są dopasowane do planowanego 
zastosowania. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że całkowicie wyelimi-
nowany zostaje, typowy dla placu budowy, proces mieszania oraz wszyst-
kie związane z nim zagrożenia.

ZAPRAWA O WYSOKIEJ IZO-
LACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ
Prosta, opłacalna i trwała me-
toda utrzymywania hałasu w 
dużej mierze „na zewnątrz”.

Jastrychy płynne BERGER to idealny materiał  
budowlany do stosowania wewnątrz pomieszczeń,  
bedący optymalnym podłożem dla wszelkiego  
rodzaju posadzek, zarówno w nowo budowanych  
jak i przebudowywanych oraz modyfikowanych i  
remontowanych budynkach, a także w garażach,  
piwnicach i wilgotnych pomieszczeniach.

Nasze homogeniczne cementowe i anhydrytowe jastrychy płynne w wyjątko-
wy sposób łączą w sobie zalety strukturalne, ekonomiczne, ergonomiczne i 
specyficznego zastosowania. Stanowią one idealne podłoże dla wszelkiego 
rodzaju wykładzin podłogowych w szerokich obszarach zastosowań. Dostar-
czane są w betonomieszarce, w stanie gotowym do użycia, a rozładowane 
są szybko i czysto, bezpośrednio w miejscu wbudowania, przez pompę do 
jastrychu. To gwarantuje szybkie i widoczne postępy na budowie.

CEMFLOW®

CemFlow® jest cementowym, 
zbrojonym włóknami, gotowym 
do bezpośredniego użycia ja-
strychem płynnym do budownic-
twa mieszkaniowego i komercyj-
nego. CemFlow®, produkowany 
komputerowo w wytwórni betonu 
towarowego, jest transportowa-
ny na plac budowy w stanie go-
towym do użycia.

ANHYFLUX
Uniwersalny produkt wśród anhy- 
drytowych jastrychów płynnych. 
AnhyFlux to nowoczesny, pro-
fesjonalnie opracowany i pro-
dukowany anhydrytowy jastrych 
płynny do bezpośredniego użytku 
w dowolnych wnętrzach. Nawet 
domowe wilgotne pomieszczenia, 
takie jak łazienki, nie stanowią 
przy odpowiednim uszczelnieniu 
żadnego problemu dla AnhyFlux.
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Materiały izolacyjne THERMATON to uniwersalne  
rozwiązanie: ten materiał izolacyjny BERGER BETON 
jest najnowszym produktem na rynku do izolacji pod 
jastrychami. THERMATON nadaje się perfekcyjnie do 
izolacji poddaszy oraz do wypełniania i wyrównywania 
sklepień i nierównych stropów przy realizacji projek-
tów renowacyjnych.

THERMATON
IZOLACJA BUDYNKÓW

PRODUKTY SPECJALNE

W przypadku THERMATON mieszanie odbywa się 
na miejscu w naszym specjalistycznym pojeździe 
produkcyjnym. Materiał izolacyjny jest pompowany  
bezpośrednio do miejsca zastosowania przy uży-
ciu przewodu wężowego i tam przetwarzany. Gotowa 
izolacja idealnie płasko pokrywa całą powierzchnię: 
wszelkie nierówności, różnice wysokości i przewody 
są równomiernie pokryte.

Rury i przewody na surowych stropach utrudniają ukła-
danie płyt izolacyjnych pod jastrychem.

ROZWIĄZANIE: THERMATON obleka rury i kable two-
rząc równą powierzchnię do układania ogrzewania 
podłogowego i jastrychu.

Serwis: terminowość, życzliwość i innowacyjność czynią z nas godnego 
zaufania partnera w budownictwie. Produkty THERMATON są dostar-
czane w naszych nowoczesnych, komputerowo sterowanych pojazdach, 
przeznaczonych do transportu materiałów izolacyjnych marki THERMA-
TON, które wyposażone są w najnowszą technologię pomp z redukcją 
emisji CO2.

Opłacalność: Dzięki innowacyjnej obróbce THERMATON, przycinanie płyt 
na wymiar należy do przeszłości. Państwa plac budowy staje się dzięki 
temu czystszy, a dodatkowo zyskują Państwo czas i oszczędzają na ma-
teriale. Zmniejszenie ilości odpadów obniża koszty utylizacji. Redukuje 
się także czas pracy i liczba niezbędnych pracowników, a ponadto płaci 
się tylko za faktyczną ilość wypompowanego materiału izolacyjnego, a 
nie za ilość oszacowaną podczas zamówienia.

Wyzwania: THERMATON jest nie tylko mistrzem izolacji podłóg i dachów, 
ale również doskonale nadaje się do stosowania przy nachyleniach po-
wierzchni, jest idealny dla dachów płaskich i łatwo otacza rury i przewo-
dy na niewykończonych stropach. Ze względu na niską zawartość wody, 
może być stosowany również bezpośrednio na stropy drewniane.

KORZYŚCI Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO THERMATON

€
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THERMATON
IZOLACJA BASENU

PRODUKTY SPECJALNE

THERMATON terra to termoizolacyjna podbu-
dowa, która jednocześnie pełni funkcję płyty 
fundamentowej i warstwy drenażowej. W ten 
sposób unika się kosztownych prac betoniar-
skich. Produkcja Thermaton odbywa się tylko 
w jednym etapie roboczym.

THERMATON expleo jest wymiarowo stabil-
ną, termoizolacyjną zasypką basenową. Dzię-
ki specjalnej metodzie instalacji basen jest 
całkowicie otaczany, a wokół rurociągów i 
elementów wbudowanych powstaje powłoka 
ochronna.

expleoterra

Produkty THERMATON są przetwarzane po-
przez mieszanie w specjalistycznym pojeździe 
na placu budowy. Gotowy produkt jest pompo-
wany bezpośrednio do miejsca zastosowania i 
tam przetwarzany.

Zasypywanie jest możliwe nawet za jednym 
podejściem (do 60 m3 dziennie). Po ok. 2 
dniach (w zależności od temperatury) można 
przemieścić prefabrykowany basen lub wyko-
nać wieniec.

Korzystanie z basenu wiosną i jesienią wydłuża się nawet o 3 tygodnie 
bez dodatkowego ogrzewania, ponieważ ciepło słoneczne jest magazy-
nowane w ciągu dnia. Dzięki temu temperatura wody jest średnio  
wyższa 4 °C. 

W przypadku ogrzewania obiektu kąpielowego staje się on znacznie 
bardziej energooszczędny.

Stosujemy najnowocześniejszą na rynku technologię pomp z redukcją 
CO2 .

Korzystamy z węży pompowych o długości do 200 m, dzięki czemu nie 
dochodzi do uszkodzeń istniejącego ogrodu.

Państwa zlecenie jest realizowane szybko i bez komplikacji – od termo-
izolacyjnej płyty fundamentowej po termoizolacyjną zasypkę.

Nie ma potrzeby walcowania oraz stosowania betonowej płyty.

CO2

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA MATERIAŁU IZOLACYJNEGO DO  
BASENU THERMATON

THERMATON to efektywna izolacja termiczna dla Pań-
stwa basenu. Dzięki innowacyjnej technologii materiał 
jest wprowadzany szybko i bezproblemowo. Basen, 
łącznie z wbudowanymi częściami i rurociągami, jest 
całkowicie otaczany powłoką izolacyjną, a tym samym 
chroniony. Dzięki THERMATON przedłużycie Państwo 
sezon pływacki: powłoka izolacyjna pozwala uzyskać 
temperaturę wody nawet o 4 °C wyższą niż w basenie 
bez izolacji!
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Naszą silną pozycję na rynku zawdzięczamy  
również profesjonalnym laboratoriom i  
innowacyjnym instytutom technologii betonu. 
Głównym obszarem ich działalności jest nie  
tylko testowanie oraz monitorowanie produktu,  
ale równiez jego badanie i ciągły rozwój.

SPRAWDZONA 
JAKOŚĆ 
PREMIUM

LABORATORIA BERGER

Podstawę kontroli jakości stanowią technolodzy 
materiałów budowlanych firmy BERGER, którzy w 
14 certyfikowanych centrach technologii betonu w 
Niemczech, Czechach i Polsce dzielą się swoją fa-
chową wiedzą i doświadczeniem. Nie tylko doradzają 
oni przy wyborze odpowiedniego materiału budowla-
nego, lecz także – o ile to konieczne i pożądane – są 
do Państwa dyspozycji w fazie budowy. Ścisłe kontro-
le jakości oraz indywidualne, kompleksowe wsparcie 
specjalistyczne zapewniają najwyższy poziom bez-
pieczeństwa: od wyboru surowców poprzez badania 
receptur w naszych laboratoriach, aż po bezbłędną 
produkcję wyszukanych produktów i dostawę just-in-
time na plac budowy.

Jesteśmy jedną z wiodących europejskich firm zaj-
mujących się technologią betonu. Podstawą tego jest 
ciągły rozwój naszych technologii, które są ukierun-
kowane na rosnące wyzwania naszych klientów i ich 
projektów.

NASZE KOMPETENCJE
•  Opracowywanie i optymalizacja
 receptur
•  Badania świeżego i stwardnia-

łego betonu
•  Badania zgodności z normą 

zapraw i jastrychów
•  Badania jakości kruszyw
•  Badania jakości cementu
•  Kompletna kontrola jakości
 podczas zastosowań własnych 

i u klientów: od wyboru surow-
ców, poprzez testowanie re-
ceptur, nienaganną produkcję 
i dostawę just-in-time na plac 
budowy, aż po wbudowanie i 
odbiór końcowy.

16 17



PASAWA

WROCŁAW

BERLIN

PILZNO

Bykow

Berlin-Spandau
Berlín-

Berlin-

Oranienburg
Bernau

Wehringen

Unterbrunn Monachium

Norymberga

Ratyzbona

Hamburg-

Hamburg-

Beton

AUSTRIA

CZECHY

POLSKA

SŁOWACJA

NIEMCY

St
an

d 
05

/2
02

1Hlavní závody

LOKALIZACJE

Editorial

ZAWSZE W 
POBLIŻU

Beton wysokiej jakości BERGER  
produkowany jest w ponad 70  
betoniarniach w Niemczech, Polsce 
i Czechach, a następnie dostarczany 
bezpośrednio na plac budowy przez 
nasze betonomieszarki: punktual-
nie, przez całą dobę i oczywiście w 
najwyższej jakości. Spełniamy każde 
możliwe wymagania!

Betoniarnie

Oddziały regionalne
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Nasze oddziały w Bawarii, Saksonii, Szlezwiku-Holsztynie, Dolnej 
Saksonii, Turyngii, Berlinie-Brandenburgii, Hamburgu, zachod-
nich, środkowych i południowych Czechach oraz w zachodniej 
Polsce zapewniają kompleksowe zaopatrzenie danych regionów w 
beton wysokiej jakości BERGER. Duże i wymagające budowy mo-
żemy obsługiwać bezpośrednio z naszych mobilnych betoniarni.

ZAOPATRZENIE O  
SZEROKIM ZASIĘGU

KOMPETENCJA BERGER

1. Mobilny węzeł do produkcji betonu na placu budowy autostrady A94 | 2. Betoniarnia w Wieshof, Vilshofen |  
3. Wnętrze zakładu typu „leżącej wieży” | 4. Najnowocześniejsza technologia mieszania | 5. Instalacja do  
recyklingu betonu resztkowego w zakładzie Unterbrunn w Monachium

Zarówno mobilnie, jak i stacjonarnie: 
wszystkie betoniarnie BERGER zarządane 
są przez zgrany zespół pracowników BER-
GER BETON a do tego wyposażone są w 
najnowocześniejszą technologię mikropro-
cesorową oraz oprogramowanie dostoso-
wane do specyfiki produkcji. Centralne la-
boratorium firmy BERGER w Passau jest 
odpowiedzialne za monitorowanie jakości w 
czasie rzeczywistym.

Naszą racjonalną produkcję wysokiej jako-
ści wspiera z jednej strony scentralizowany 
zakup surowców, z których część pochodzi 
z własnych zasobów firmy BERGER, a z 
drugiej strony usługi świadczone we wła-
snym zakresie, które rozpoczynają się od 
gruntownego doradztwa, poprzez kontrolę 
jakości, aż po logistykę z wykorzystaniem 

nowoczesnej floty betonomieszarek i pomp 
do betonu, które są na bieżąco konserwo-
wane w warsztatach, należących do firmy 
BERGER.

Oprócz nowoczesnego systemu dostaw-
czego inwestujemy również w zrównowa-
żone systemy recyklingu, które mogą czy-
ścić betonomieszarki i pompy do betonu w 
tym samym leju zasypowym. Podczas tego 
procesu pozostałości świeżego betonu roz-
kładane są na surowce wtórne i ponownie 
wprowadzane do obiegu materiałowego. 
System jest wyposażony w instalację uzdat-
niania wody z recyklingu. Z kolei z betonu 
stwardniałego odzyskujemy kruszywa o ja-
kości materiału pierwotnego, które są po-
nownie wykorzystywane do produkcji świe-
żego betonu.

1.

5.

2.

3. 4.
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USŁUGA POMPOWANIA NA KAŻDE ZAPOTRZEBOWANIE
Jesteśmy w stanie szybko i niezawodnie realizować zamówienia każ-
dej wielkości. W tym celu nasi klienci mają do dyspozycji najnowo-
cześniejsze i obszernie wyposażone pompy do betonu we wszystkich 
rozmiarach: od pompy wężowej City przez pompy M24 halowa, M31  
halowa, M32, M36, M42, M52 i M58 po mechaniczne i hydrauliczne roz-
dzielacze obrotowe. Dysponujemy również tzw. pompogruszkami, które 
możemy w każdej chwili Państwu udostępnić.

NASZA KONCEPCJA USŁUG

Przywiązujemy dużą wagę do wyszkolonego i  
kompetentnego zespołu zapewniającego najwyższą 
jakość doradztwa ukierunkowanego na rozwiązania, 
jak również do stosowania innowacyjnych technologii 
i nowoczesnej floty pojazdów.

KOMPLEKSOWE  
USŁUGI

SERWIS BERGER

NASZ ZAKRES USŁUG DORADCZYCH W ZAKRESIE 
TECHNOLOGII BETONU
•  Kompetentne doradztwo w zakresie technologii 

betonu dopasowane do Państwa projektu  
budowlanego.

•  Tworzenie receptur betonu specjalnie dostoso-
wanych do indywidualnych potrzeb, również dla 
betonów specjalnych, takich jak beton ciężki,  
beton masywny, beton architektoniczny itp.

•  Ekonomiczna optymalizacja receptur betonowych.
•  Opracowywanie planów zapewnienia jakości oraz 

betonowania.
•  Szeroki zakres usług laboratoryjnych w naszych 

doskonale wyposażonych laboratoriach, w tym 
próby i kontrole dostosowane do potrzeb klienta.

•  Rozwój indywidualnych koncepcji logistycznych 
łącznie z usługami pompowania. 

WSZYSTKO W ZASIĘGU RĘKI: 
Z NASZĄ NOWĄ APLIKACJĄ 
BERGER BETON.
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APLIKACJA BERGER BETON
To właśnie tutaj łączymy Państwa budowę z 
BERGER BETON. Naszym celem jest dostar-
czenie klientom, poprzez aplikację BERGER 
BETON, wszystkich informacji związanych z  
zamówieniem w jednym miejscu.

PRZEMYSŁ 4.0
Wszystkie zakłady produkcjyne firmy BERGER  
BETON są wyposażone w najnowocześniejsze tech-
nologie. Indywidualna kontrola wszystkich kom-
ponentów w procesie produkcyjnym umożliwia  
niemal bezawaryjną codzienną produkcję. Dodat-
kowo integrujemy w procesie dostawczym dane 
dotyczące pojazdów.

KONSERWACJA I DIGITALIZACJA
Także przeglądy techniczne i utrzymywa-
nie naszych wytwórni betonu towarowego 
są w dużym stopniu zdigitalizowane: my-
ślimy przyszłościowo i zapewniamy dostęp 
do wszystkich informacji oraz możliwych 
ścieżek komunikacji. 

Postęp dzięki cyfryzacji. Wcześnie to dostrzegliśmy i 
dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym 
oraz inteligentnym urządzeniom produkcyjnym  
stworzyliśmy możliwość elastycznego i szybkiego 
reagowania na nowe wymagania. Także w przyszłości 
planujemy ciągły rozwój w tym zakresie.

W DOBIE  
CYFRYZACJI

DIGITALIZACJA

EKSPRESOWA DYSPOZYCJA
Wszystkie nasze wytwórnie betonu towarowego są połączone ze 
sobą w sieć. Wspomagane przez GPS planowanie pojazdów w 
połączeniu z geolokalizacją placu budowy pozwala naszym dys-
pozytorom na szybkie i elastyczne planowanie zleceń. Kolejne 
fascynujące osiągnięcia w zakresie cyfrowej realizacji zamówień 
to zdigitalizowany dowód dostawy i cyfrowe opcje zamawiania.
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BERGER MYŚLI O 
PRZYSZŁOŚCI

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
Wykorzystanie materiałów recyklingowych i 
konsekwentne zwracanie odpadów materia-
łowych do procesu produkcyjnego, np. po-
przez zastosowanie urządzeń do recyklingu 
i komorowych pras filtracyjnych, pozwala na 
oszczędność zasobów. Ponadto pozostałości 
produkcyjne znajdą zastosowanie przy pro-
dukcji betonowych bloków typu Lego.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Ciągłe udoskonalanie naszego systemu 
bezpieczeństwa i higieny pracy zmniejsza 
liczbę wypadków i uwrażliwia pracowni-
ków na temat bezpieczeństwa pracy.

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA  
SUROWCÓW
Dzięki własnym żwirowniom, piaskowniom 
i kamieniołomom oraz stosowaniu materia-
łów pochodzących z recyklingu realizujemy 
politykę oszczędzania zasobów.

ZIELONA ENERGIA
Oprócz maksymalnej jakości produktów, 
szczególną uwagę zwracamy na ekologicz-
ną i zrównoważoną produkcję. Przykłado-
wo, dzięki własnym systemom solarnym i 
energooszczędnym maszynom ogranicza-
my do minimum zapotrzebowanie na ener-
gię elektryczną.

LOGISTYKA I ŁAŃCUCH DOSTAW
Najnowocześniejsza technologia floty 
oraz dostawy surowców koleją i stat-
kami poprawiają bilans CO2.

RELACJE Z KLIENTAMI I SILNE  
PARTNERSTWO
Długotrwałe, dobre relacje z klientami  
w zakresie dystrybucji produktów oraz 
przemyślany zakup surowców u wybra-
nych dostawców są podstawą naszej  
codziennej pracy.

NASI PRACOWNICY
Zgrany zespół zmotywowanych i dosko-
nale wyszkolonych pracowników to gwa-
rancja wieloletnich sukcesów naszego 
przedsiębiorstwa.
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Beton jest niezawodnym i trwałym materiałem 
budowlanym. W zależności od receptury może być 
stosowany przy najróżniejszych zapotrzebowaniach 
i jest nieodzowny w naszym nowoczesnym krajo-
brazie budowlanym.

REFERENCJE

BETON. DLA  
WIELKICH IDEI.

1. Hurtownia materiałów biurowych Böttcher, Jena | 2. Hala betonowa, Jeneč | 3. Schronisko, Falkenstein | 4. Hotel Bielany, 
Wrocław | 5. Oczyszczalnia ścieków, Letiště | 6. Ochrona przeciwpowodziowa, Nysa

Niemeyer Sphere Kirow-Kantine, Lipsk

1.

3.2.

4.

6.5.
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PASJA 
DO  
BETONU

Nie ma dwóch takich samych projektów budowlanych. 
Wymagania stawiane indywidualnym rozwiązaniom 
w zakresie materiałów budowlanych są odpowiednio 
wysokie. Celem naszych specjalistów od betonu jest 
osiągnięcie dla Państwa optymalnego wyniku. Ta  
ambicja kształtuje nasze codzienne działania.
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