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JAKOŚĆ OD SAMEGO POCZĄTKU?
BERGER ROHSTOFFE TO ODPO-
WIEDNI WYBÓR. NIEZALEŻNIE OD 
TEGO, CZY CHODZI O KRUSZYWA 
DO BETONU I MAS BITUMICZNYCH 
CZY DO BUDOWNICTWA KOLE-
JOWEGO I DROGOWEGO LUB ICH 
ZASTOSOWANIE PRZY KSZTAŁ-
TOWANIU TERENÓW ZIELONYCH, 
OFERUJEMY ODPOWIEDNIE  
SUROWCE W ZNANEJ JAKOŚCI 
BERGER. OPRÓCZ NAJWYŻSZEJ 
JAKOŚCI PRODUKTÓW, ZWRACAMY 
OCZYWIŚCIE ZAWSZE UWAGĘ NA 
EKOLOGICZNĄ I ZRÓWNOWAŻONĄ 
PRODUKCJĘ.
W SKRÓCIE: U NAS MOGĄ PAŃ-
STWO LICZYĆ NA NIECODZIENNĄ, 
KOMPLEKSOWĄ KOMPETENCJĘ 
SUROWCOWĄ DLA PRZYSZŁOŚCIO-
WEGO BUDOWNICTWA.
A WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ
OD SUROWCÓW.
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JAKOŚĆ OD  
SAMEGO
POCZĄTKU

PROFIL

Oddział BERGER ROHSTOFFE idealnie 
odzwierciedla filozofię naszego przed-
siębiorstwa: maksymalna niezależność 
od innych i możliwość zaoferowania na-
szym klientom kompleksowej obsługi z 
jednego źródła.

Należące do firmy BERGER międzynaro-
dowe zakłady produkcyjne w Niemczech, 
Polsce, Czechach i na Słowacji są sta-
le rozbudowywane i dostosowywane do  
nowych wymagań aby zapewnić ekono-
miczne, wysokiej jakości i terminowe do-
stawy surowców.

100 ponad
lat historii firmy

2,8 mln tponad
surowców pozyskanych w ciągu roku

ponad 400
pracowników

9
lokalizacji w Europie

ponad 1 mln t
cementu wyprodukowane w ciągu roku
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WYSOKIEJ JAKOŚCI
ŻWIR ZAPEWNIA  
NAJLEPSZĄ PODSTAWĘ

ŻWIROWNIE

Jakość surowca decyduje o jakości materiału budow-
lanego. Logicznym wnioskiem jest to, że żwirownie 
firmy BERGER, obok licznych klientów zewnętrznych 
z najróżniejszych obszarów branży budowlanej,  
zaopatrują również firmę BERGER BETON w  
wysokiej jakości żwir wszystkich frakcji.

W Altenau w Brandenburgii i w Paschwitz w Saksonii produkujemy  
wysokowartościowe żwiry i piaski: surowce wydobywane są metodą mo-
krą i przetwarzane w najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych 
zgodnie z surowymi kryteriami jakościowymi w celu uzyskania kruszyw 
i mieszanek żwirowo-piaskowych najistotniejszych frakcji i klas jakości.

Pozyskiwanie produktów połączone jest z doradz-
twem dostosowanym do klienta indywidualnego i 
jego potrzeb oraz kompleksowymi usługami dodat-
kowymi, w tym usługami transportowymi. Centra 
technologiczne materiałów budowlanych BERGER 
stale dbają o gwarancję wysokiej jakości naszych su-
rowców.
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Polski zakład pozyskiwania surowców w 

Wieśnicy przeszedł gruntowną moderni-

zację i reprezentuje najnowocześniejszą 

europejską technologię. W kamienioło-

mie „pracuje” m.in. największa w Polsce 

mobilna kruszarka wstępna.

PIERWSZORZĘDNA 
JAKOŚĆ  
KRUSZYWA

KAMIENIOŁOMY

Nasze kruszywa oferujemy  
oczywiście w doskonale znanej  
jakości firmy BERGER. Dzięki  
regularnym kontrolom, zapew-
nionym przez naszych techno-
logów materiałów budowlanych, 
posiadają one wszelkie  
wymagane atesty i certyfikaty.

Najnowocześniejsza technologia 
kruszenia i obróbki umożliwia 
nawet produkcję dopasowaną do 
indywidualnych wymagań klienta.

Kamieniołomy w Zahrádce i Mladoticach dostarczają 
materiały najwyższej jakości we wszystkich dostęp-
nych w handlu frakcjach. Grysy spełniają wymaga jące  
normy dotyczące betonu, mieszanek asfaltowych, 
budownictwa drogowego i tłucznia kolejowego. Ko-
rzyść dla naszych klientów: pewne zaopatrzenie na 
najwyższym jakościowo poziomie.

Najwyższej klasy granity wydobywane są w kamie-
niołomie Wieśnica oraz w sąsiednim kamieniołomie 
Goczałków: od grysu do mieszanek betonowych i mas 
bitumicznych, poprzez materiały do warstw mrozo-
ochronnych, aż po nasz certyfikowany przez CNTK  
tłuczeń kolejowy.

W kamieniołomie Schlag wydobywane są wysokiej  
jakości granity Lasu Bawarskiego, z których produko-
wane są mieszanki i wysokiej jakości grys do betonów. 
Zakład produkcji tłucznia Väth od lat produkuje pełną 
gamę kruszyw wapiennych do szerokiego zastosowa-
nia. W obu lokalizacjach nasi klienci zawsze otrzymują 
najwyższej jakości materiały dzięki najnowocześniej-
szym liniom produkcyjnym a także magazynom i insta-
lacjom do załadunku.

NIEMCY

POLSKA

CZECHY
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PIONIER W  
PRODUKCJI
CEMENTU

PRODUKCJA CEMENTU

Dzięki kamieniołomowi Butkov 
Ladce cement dysponuje zasobami 
surowca najwyższej jakości.

CEMENTY PORTLANDZKIE PIERWSZEJ KLASY
W ramach rozwoju rynków Europy Wschodniej dołączyliśmy jako strate-
giczny partner do silnego słowackiego producenta cementu Považska 
cementareň w Ladce. To decyzja, która otwiera nowe perspektywy dla 
tej ponad 120-letniej firmy z tradycjami. Jednym z przykładów tego jest  
założenie spółki Ladce betón. Ta dobrze rozwijająca się firma zaopatruje 
obecnie całą zachodnią Słowację w najlepsze betony produkowane z naj-
wyższej jakości cementów.

Dziś na Słowacji nie ma prawie żadnego znaczącego budynku, przy bu-
dowie którego nie zostałby użyty cement z Ladce. W Niemczech cement 
Ladce jest stosowany m.in. w konstrukcjach betonowych linii szybkiej 
kolei ICE między Denkendorf a Ingolstadt. Dzięki nowym produktom i 
stale ulepszanym procesom, cement z Ladce będzie w przyszłości nadal 
rozszerzać swoją akceptację na Słowacji i w UE.

Cementownia Považska cementareň w Ladce, z którą 
łączy nas ścisłe partnerstwo strategiczne, dyspo-
nuje szeroką bazą surowcową. Produkcję cennego 
cementu portlandzkiego rozpoczęto tu ponad 120 lat 
temu. Dziś produkowane tu cementy definiują  
europejską najwyższą jakość.
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JAKOŚĆ I LOGISTYKA

DOBRE ZAOPATRZENIE

LOGISTYKA
Wysokiej jakości surowce wymagają 
optymalnie funkcjonującej logistyki 
surowcowej, zarówno ze względów 
harmonogramowych, jak i ekono-
micznych. Ścisła współpraca z fir-
mą BERGER LOGISTIK zapewnia 
największą możliwą elastyczność 
i mobilność przy jednoczesnej 
dbałości o środowisko, zarówno w 
transporcie lokalnym, jak i daleko-
bieżnym.

Ze względów ekologicznych często
transportujemy nasze ciężkie 
ładunki koleją. Maksymalna masa 
brutto pociągu z surowcami firmy 
BERGER wynosi ok. 4.800 t. Loko-
motywa ma moc około 3.300 KM i 
może pociągnąć ponad 600-metro-
wy skład. Są to najcięższe składy 
kolejowe ciągnięte przez jedną 
lokomotywę w Europie.

Kontrola jakości i gwarancja punktualnych dostaw 
wszystkich naszych surowców jest dla nas najwyższym 
priorytetem. Niezmiennie wysoki poziom jakości jest 
zapewniony dzięki stałemu monitoringowi wewnętrz-
nemu i zewnętrznemu. Dzięki najnowoscześniej tech-
nice instalacji we wszystkich naszych lokalizacjach 
jesteśmy w stanie zawsze zagwarantować dostępność 
najlepszych materiałów w niezbędnej ilości.

CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ
Dostarczamy odpowiednie surowce do wszystkich zastosowań. 
Najwyższej jakości. Certyfikowane. Szerokie spektrum produktów 
BERGER ROH STOFFE realizuje każdą potrzebę.

Zakres zastosowania

Budownictwo kolejowe

Betony konstrukcyjne

Betony nawierzchniowe

Wymiana gruntu

Warstwy mrozoochronne

Projektowanie ogrodów i
terenów zielonych

Budowa pól golfowych
Produkcja zapraw  
murarskich
Budowa aren jeździeckich

Podbudowy drogowe
Budowa obiektów  
sportowych
Beton towarowy
Budownictwo  
hydrotechniczne
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ZIELONA ENERGIA
Zwracamy uwagę nie tylko na maksymalizację jako-
ści naszych produktów, lecz także na ekologiczną i 
zrównoważoną produkcję.

W bez mała wszystkich zakładach surowcowych ko-
rzystamy z własnych instalacji solarnych, aby w jak 
największym stopniu samodzielnie pokryć zapotrze-
bowanie na energię elektryczną. Na przykład w za-
kładzie w Altenau około 60 % całkowitego zapotrze-
bowania na energię elektryczną jest wytwarzane we 
własnym zakresie.

EKOLOGIA

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zwracamy uwagę na najwyższą jakość naszych 
surowców. Zrównoważona i ekologiczna produkcja 
jest dla nas bardzo istotna i dzięki temu wnosimy 
swój wkład w ochronę środowiska i przyrody

REKULTYWACJA
Po wydobyciu surowca tereny wydobywcze są rekultywo-
wane. I tak na przykład we wszystkich naszych zakładach 
surowcowych obszary po eksploatacji wypełniane są 
nadmiarem materiału, pokrywane warstwą gleby i w ten 
sposób przygotowywane do późniejszego wykorzystania 
w rolnictwie i leśnictwie.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Wszystkie zakłady surowcowe przyczyniają się w 
znacznym stopniu do ochrony regionalnej przyrody. 
W przypadku żwirowni, dzięki wiązaniu azotanów 
przez mikroorganizmy żyjące w zbiornikach poeks-
ploatacyjnych, następuje znaczna poprawa jakości 
wód gruntowych.

W stromych ścianach naszych kamieniołomów powstają 
specjalne nisze ekologiczne, które umożliwiają dalsze 
istnienie siedlisk wielu gatunków zwierząt i roślin. Te 
unikalne biotopy dla zagrożonych gatunków zostały 
udokumentowane poprzez mapowanie flory i fauny. 
Tereny położone wokół złóż surowców stanowią pozy-
tywny kontrast w stosunku do otaczających je mono-
tonnych krajobrazów rolniczych.

TRANSPORT KOLEJOWY
Podejmowane są wielkie wysiłki, aby przenieść ruch 
z dróg na tory. W Altenau w Brandenburgii powstanie 
na przykład najnowocześniejsza żwirownia z zała-
dunkiem kolejowym, z której 100 procent surowców 
będzie odtransportowywanych koleją.
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BERGER KRUSZYWA SP. Z O.O.
ul. Szczecińska 11
54-517 Wrocław
Tel.: +48 71 3566-800
info@bergerkruszywa.pl

WWW.BERGERKRUSZYWA.PL

KONCEPCJA I PROJEKT
Graswald + Heiligtag, Pasawa

ZDJĘCIA
Archiwum zdjęć BERGER HOLDING, Pasawa

Studio Weichselbaumer, Pasawa

Hans Pongratz, Tiefenbach

Zdeněk Rubaš, Pilzno

Ines Escherich, Chemnitz

Hans Maier, Monachium

Steffen Fuchs, Nußloch

Jens Berger, Bad Liebenwerda

IGC, Chemnitz


