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Witamy

motywację czerpiemy z możli wości 
kreowania wspólnego jutra, którą 
zapewniają nam nasi klienci i kon-
trahenci. Zadowolenie partnerów 
jest główną miarą sukcesu nasze-
go sposobu myślenia i działania. 
Zapraszamy do współpracy!

ww
w.

Be
rg

er
Ho

ld
in

g.e
u

partner w europie

tWorZymy 

   prZysZłość       

BęDZiemy ZasZCZyCeNi ZNaJomośCiĄ Z paŃstWem

«

»



BUDOWNICTWO  
LĄDOWE NADZIEMNE

biurowce

centra handlowe

centra naukowe

obiekty komercyjne /  

przemysłowe

kina

szpitale i kliniki

sanatoria

parkingi wielopoziomowe

renowacje

budowa „pod klucz“

szkoły

pływalnie

hale sportowe

teatry

uniwersytety

budynki administracyjne

obiekty mieszkalne

BUDOWNICTWO 
PODZIEMNE / OCHRONA 
ŚRODOWISKA / BUDOW
NICTWO INŻYNIERYJNE

wykopy budowlane

konstrukcje mostowe

składowiska odpadów

zakłady utylizacji odpadów

roboty ziemne

uzbrojenie terenu

elektrociepłownie

kanalizacje i rurociągi

oczyszczalnie ścieków

ekrany dźwiękochłonne

recykling

zbiorniki retencyjne

SPECJALISTYCZNE  
BUDOWNICTWO 
PODZIEMNE

zabezpieczenia ścian wykopów

fundamenty palowe

konstrukcje uszczelniające

zakotwienia

pogłębianie dna wykopu

obniżanie poziomu wód  

gruntowych

geotechniczna technika  

pomiarowa

BUDOWNICTWO 
INFRASTRUKTURALNE

autostrady betonowe /  

asfaltowe

budowa dróg kolejowych

mosty

stała zabudowa torowisk

infrastruktura portów  

lotniczych

parkingi

drogi śródlądowe 

drogi wodne

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

mieszanki mineralno-bitu-

miczne

WysoKoJaKośCioWy BetoN 

marki BerGer

WysoKoJaKośCioWy CemeNt 

marki BerGer 

doradztwo

jastrychy

mobilne węzły betoniarskie

stacjonarne węzły betoniarskie

zaprawy

beton towarowy

recykling

SUROWCE

żwiry

tłucznie i mieszanki

grysy

cement

LOGISTYKA

bazy logistyczne

spedycja

warsztat

efeKtyWNe roZWiĄZaNia BuDoWlaNe – WsZystKo Z JeDNeJ ręKi

BUDOWNICTWO  
Z PREFABRYKATÓW

mosty

- dźwigary z betonu sprężonego

- dźwigary stalowe zespolone

- dźwigary skrzynkowe

- pomosty

- ciosy podłożyskowe ...

hale przemysłowe i komercyjne

- podpory

- łączniki (wstępnie naprężone / 

 wiotkie)

- podciągi

- rygle

- izolacje obwodowe

- płyty fasadowe

- stropy tt

ekrany dźwiękochłonne

kolumbaria

budynki mieszkalne/komercyjne

- podpory

- ściany

- bariery

- fasady

- schody ...

planowanie i wymiarowanie
______________________  

rozwiązania indywidualne
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Zakres działalności inwestorów budowlanych jest niezwykle szeroki: jedni planują budowę nowo-
czesnych kompleksów mieszkalnych i biurowych, obiektów edukacyjnych lub sportowych, komercyjnych 
i przemysłowych, klinik, obiektów kulturalnych i rekreacyjnych, inni realizację wielkich inwestycji infra-
strukturalnych. Niezależnie od obszaru, w jakim się poruszają – czy jest nim środowisko miejskie czy  
sektor komunikacyjny, uzbrojenie terenów czy branża utylizacji odpadów, a nawet tworzenie nowych 
miejsc życia i pracy – ich zamierzenia pozostają stale w sferze tego, co nowe, czego „jeszcze nie ma” i co 
należy odpowiednio wykreować.

Tutaj otwiera się pole do działania dla grupy BERGER, średniej wielkości przedsiębiorstwa z branży bu-
dowlanej. Korzystając z naszych ponad 100-letnich tradycji, tworzymy relacje z naszymi klientami jako 
kompetentny, solidny i perspektywiczny partner. Oferujemy wszystkie niezbędne narzędzia i umiejętności, 
pozwalające na optymalne kreowanie przyszłości, aby to, co wspólnie wybudujemy, mogło służyć także 
naszym dzieciom i wnukom.

TWORZYMY

     PRZYSZŁOŚĆ  
       

GRUPA BERGER

partner w europie
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Inwestorzy są optymistami – nie tylko wierzą w przyszłość, ale także w nią inwestują. Tym większe zna-
czenie ma dla nich wybór odpowiednich partnerów do realizacji planowanych inwestycji. Kluczowa 
kwestia brzmi: z kim mogę niezawodnie i ekonomicznie kreować swoją przyszłość? Jakie atuty i potencjał 
musi mieć przedsiębiorstwo budowlane, z którym chcę nawiązać współpracę? Jakie musi mieć cechy, aby 
w pełni odpowiadało moim oczekiwaniom? Odpowiedź na te pytania w dużej mierze decyduje o powo-
dzeniu danego projektu.

Na wysokim poziomie
BERGER jako grupa przedsiębiorstw średniej wielkości oferuje kompleksowy zakres usług budowla-
nych: od realizacji pojedynczych inwestycji po kompleksowe, zaawansowane projekty, od pozyskiwania i  
przetwarzania surowców po opracowanie, produkcję i dostawy nowoczesnych materiałów budowla-
nych. Dajemy impuls do działania, otwieramy się na przyszłość i już dziś spełniamy jej wymogi. Stale się  
rozwijamy i powiększamy udział w rynku. Doskonalenie i wzrost na najwyższym poziomie.

 WSPÓŁCZESNE OBLICZE 

BUDOWNICTWA 

GRUPA BERGER
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kreatywNe rozwiązaNia 
Stale obserwujemy dynamikę rynku i identyfikujemy potrzeby nowoczesnych inwestorów. Myślimy 

nad tym, jakie oczekiwania wobec usługodawcy mają obecnie podmioty z sektora publicznego, ko-
mercyjnego i prywatnego oraz jakie są perspektywy tych sektorów. Skuteczna analiza rynku umożliwia 

nam odpowiednio wczesne rozpoznawanie przyszłych wyzwań oraz udzielanie na nie odpowiedzi – w 
postaci kreatywnych rozwiązań. Decydujące znaczenie mają tutaj nasze wysiłki, których celem jest ofero-

wanie klientom rozwiązań „z jednej ręki“, od jednego producenta i dostawcy – grupy BERGER. Nieodłącznie 
towarzysząca nam filozofia dostarczania produktów i usług „z jednej, z własnej ręki” przekłada się na wysoki 

stopień zadowolenia klientów.
To właśnie klienci ukierunkowują nasze myślenie i działanie. Stanowią nadrzędny cel funkcjonowania naszej 

firmy. Dlatego każdego dnia zadajemy sobie pytanie, co możemy i co musimy zrobić, aby perfekcyjnie spełniać 
oczekiwania oraz realizować plany i cele naszych kontrahentów.

wsparcie dla iNwestora
Realizacja prac zgodnie z obowiązującymi normami w dużej mierze decyduje o sukcesie inwestycji.  
Dzisiaj nie jest to już jednak jedyny warunek sprawnego przebiegu projektu. Coraz większe znaczenie 
mają bardzo szczególne i indywidualne potrzeby klientów. Sprawą dużej wagi jest uproszczenie procesów 
organizacyjnych i wykonawczych. Nie bez znaczenia jest także fachowe doradztwo, niejednokrotnie  
wychodzące poza zakres danego zamówienia. Współczesne budownictwo wymaga myślenia o  
przyszłości. Ze względów ekonomicznych zachodzi też konieczność maksymalnego skracania czasu  
realizacji projektów. W tym kontekście nie do przecenienia jest posiadanie bezpośredniego, kompe-
tentnego i odpowiedzialnego partnera przez cały okres prowadzenia inwestycji. Produkty, urządzenia i  
procesy muszą być coraz bardziej innowacyjne, aby możliwe było szybkie reagowanie na nowe  
możliwości rynkowe, a nawet ich współkształtowanie i stymulowanie. Usługi, które wcześniej pozosta-
wały na uboczu tradycyjnie rozumianego budownictwa – jak finansowanie i zarządzanie – są dzisiaj, 
także dla średniej wielkości przedsiębiorstw, istotnymi elementami działania.

GRUPA BERGER wcześnie dostrzegła zachodzące na rynku przemiany i rozpoczęła sukcesywną  
modyfikację swojej oferty w sposób uwzględniający nowe oczekiwania klientów, zgodnie z zasadą 
„wszystko z jednej, z własnej ręki”. Niezależnie od tego, czy chodzić będzie o rozwiązania z zakresu 
recyklingu materiałów budowlanych, o wyposażenie maszyn budowlanych w precyzyjne i nowoczesne 
systemy sterowania, o projektowanie i planowanie systemów kontroli jakości, o efektywne szkolenia  
pracowników i optymalne kształcenie przyszłych inżynierów, specjalistów i ekspertów, czy też o sto-
sowanie najnowocześniejszego oprogramowania z zakresu zarządzenia, controllingu, wykonawstwa,  
kontroli jakości i ogólnie pojętej realizacji inwestycji budowlanych... W każdej sytuacji i w każdym  
segmencie działania, naszymi celami nadrzędnymi są rozwój i stałe doskonalenie procesów, które  
przekładają się na wymierne korzyści dla naszych zleceniodawców.

W rezultacie tworzymy kreatywne i przyszłościowe rozwiązania, które w znacznym stopniu odciążają 
inwestora, a ponadto dają mu pewność, że jego projekt jest w bezpiecznych rękach. Silna i solidna marka 
BERGER jest tego najlepszą gwarancją. Dzięki temu inwestorzy zyskują swobodę i elastyczność, a także 
mogą opracowywać nowe koncepcje, realizować nowe zadania i cele. Wkraczając w XXI wiek, stajemy się 
uczestnikami wielkiej, dziejowej misji – kreowania przyszłości dla kolejnych pokoleń.

WSPÓŁCZESNE OBLICZE BUDOWNICTWA

partner w europie

GRUPA BERGER
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PRZYSZŁOŚĆ 
NA SOLIDNYCH PODSTAWACH

Kreowanie przyszłości poprzez realizację procesów i usług „z jednej, z własnej ręki” było, jest i będzie 
naszą pasją. Zajmujemy się tym już od ponad 100 lat. W 1905 roku pewien młody mężczyzna z położonej 
w dolnej Bawarii miejscowości Vilshofen an der Donau postanowił zrealizować swój pomysł, polegający 
na oferowaniu usług budowlanych „w pakiecie”, a więc połączeniu robót budowlanych z planowaniem 
technicznym i dostawą materiałów budowlanych, a wszystko to z zachowaniem najwyższych standardów 
jakości „w celu zapewnienia maksymalnej satysfakcji klientów”. Ów młody człowiek nazywał się Hans 
Berger, a jego ambitna wizja była początkiem GRUPY BERGER, prężnie rozwijającej się, międzynarodowej 
grupy przedsiębiorstw, działającej w Europie. Berger to od trzech pokoleń firma rodzinna z główną siedzi-
bą w Passau.

sieć BerGer
Od początku lat 90-tych minionego stulecia GRUPA BERGER należy do wiodących firm średniej wielkości, 
świadczących kompleksowe usługi budowlane. Berger to międzynarodowa sieć, skupiająca specjalistów 
i ekspertów ze wszystkich branż, w sektorze publicznym, komercyjnym i prywatnym. Sieć ta działa w  
oparciu o niemieckie i zagraniczne firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej. Dysponują one zróżnico-
wanym i zaawansowanym spektrum kompetencji, które są konsekwentnie rozwijane, w odpowiedzi na 
potrzeby rynków i wymogi zamawiających. Umożliwia to grupie optymalne kreowanie przyszłości w  
budownictwie i oferowanie kompleksowego zakresu usług: od pozyskiwania surowca z własnych zasobów 
po wykonawstwo i zarządzanie dużymi projektami realizowanymi „pod klucz”.
Powstająca przy tym synergia jest optymalnie i efektywnie wykorzystywana w ramach poszczególnych 
zamówień. Usługi budowlane marki BERGER są realizowane w sposób opłacalny, terminowy i zawsze 
spełniają najwyższe standardy jakości. Przekłada się to na zindywidualizowaną i wymierną korzyść dla 
klienta. Do istotnych komponentów dynamicznej sieci BERGER należą:

Klienci spółki BERGER korzystają z unikatowego, kompleksowego know-how, opartego na szerok-
ich i wieloletnich doświadczeniach, stale aktualizowanego i zorientowanego na spełnienie wymogów 
przyszłości. Innymi słowy: BERGER oferuje zaawansowany networking na wysokim poziomie.

• kompetentni, wykwalifikowani i zmotywowani 
pracownicy zorientowani na wypracowywanie 
przyszłościowych rozwiązań;

• nowoczesna infrastruktura komunikacyjna, 
umożliwiająca szybką i elastyczną wymianę in-
formacji między pracownikami;

• oparty na rozwiązaniach internetowych system 
zarządzania dokumentami, który zapewnia, że 
każdy z naszych pracowników, niezależnie od  

 
 
lokalizacji – Passau, Berlin, Wrocław, Pilzno, 
Ladce... – i niezależnie od specyfiki danego 
placu budowy – w każdej chwili dysponuje  
najbardziej aktualnym stanem wiedzy;

• regularna, wewnętrzna, interdyscyplinarna 
wymiana doświadczeń i transfer wiedzy;

• rozbudowany system szkoleń, wychodzący 
poza ścisłe ramy wąsko pojętego budownictwa.

partner w europie

GRUPA BERGER
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efektywNe powiązaNia i optymalNa syNerGia
Nasza pasja w zakresie kreatywnego, perspektywicznego budownictwa opieraja się na solidnych  
podstawach GRUPY BERGER. Jej zaczątkiem i nadal kluczowym ogniwem jest firma BERGER BAU w 
Passau. We współpracy z EUROSOND GRUNDBAUTECHNIK, BERGER BOHEMIA w Czechach i BERGER 
BAU POLSKA tworzymy nowe otoczenie architektoniczne i nową przestrzeń życia dla ludzi żyjących w 
XXI wieku. Opracowaniem, produkcją i dostawą sprawdzonych i innowacyjnych materiałów niezbędnych 
do realizacji projektów zajmują się nasi eksperci w zakresie MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH w Niemczech, 
Polsce, Czechach i na Słowacji, podczas gdy sektor zasobów obsługują spółki BERGER odpowiedzialne 
za SUROWCE w Niemczech, Polsce i Czechach; ich zadaniem jest pozyskiwanie, przetwarzanie i dostawa  
wysokiej jakości żwirów, grysów i piasków. Efektywne zaopatrzenie placów budowy w części, materiały, 
urządzenia i maszyny budowlane zapewnia z kolei BERGER LOGISTYKA, nasz wewnętrzny dostawca  
rozwiązań logistycznych. Dzięki rozbudowanej flocie – od zwykłych samochodów osobowych po spe-
cjalistyczne samochody do przewozów ponadgabarytowych – i własnym warsztatom jesteśmy w stanie 
rozwiązać praktycznie każde zadanie logistyczne, przed jakim może stanąć inwestor na placu budowy. 
Gwarantujemy przy tym maksymalną efektywność, niezawodność i elastyczność, przekładające się na 
wymierne korzyści finansowe dla Zamawiającego.

Elementem spajającym wszystkie firmy i podmioty gospodarcze w sieci BERGER jest świadomość własnej  
pozycji jako przedsiębiorstw średniej wielkości, których aktywność zorientowana jest bezpośrednio 
na zaspokojenie potrzeb klienta. Dzięki gromadzonej przez wiele lat, rozległej wiedzy potrafimy opty-
malizować koszty ponoszone przez naszych kontrahentów i maksymalizować ich zyski. Rozgałęziony 
system zarządzania jakością, sprawna obsługa klienta, kreatywność i praktyczność rozwiązań, najnow-
ocześniejszy sprzęt i kompetentni, zmotywowani pracownicy BERGER są gwarancją sukcesu.

zarządzaNie jakością BerGer: Najwyższa jakość i optymalizacja procesów
Jakość naszych produktów i usług znacznie wykracza poza minimalne wymogi certyfikacji ISO, którą 
uznajemy za niezbędny i podstawowy standard. Nasza ambicja, aby oferować tylko to, co najlepsze, jest 
bodźcem rozwoju grupy BERGER. Stałe doskonalenie jakości jest tego logiczną konsekwencją. W kwesti-
ach zapewnienia jakości nie uznajemy kompromisów.

Prowadząc określone działania na różnych, powiązanych ze sobą poziomach, zapewniamy osiągnięcie 
standardów jakości na poziomie spełniającym oczekiwania klientów. Płaska i przejrzysta organizacja 
we wszystkich działach przedsiębiorstwa, bezpośrednia komunikacja ze wszystkimi placami budowy i 
zakładami produkcyjnymi oraz ambitni pracownicy tworzą kompleksowy system zapewnienia jakości we 
wszystkich ogniwach sieci BERGER.

Nasza oBsŁuGa: kompleksowa odpowiedź Na zapotrzeBowaNie klieNta
Konieczność zapewnienia wysokiego standardu obsługi klienta jest dla średniej wielkości przedsię-
biorstwa kwestią oczywistą i „chlebem powszednim“. Centralne znaczenie mają zatem oferowane 
usługi i procesy. W dużej mierze wynika to z faktu, że wysoko cenimy bezpośredni, osobisty kontakt 
z klientami – a także z faktu, że zadowolony klient jest podstawą sukcesu gospodarczego i ekonomi-

cznego. Dlatego błyskawicznie określamy potrzeby naszych kontrahentów i dostarczamy im od-
powiednie pakiety usług. Oferujemy rozwiązania kompleksowe: od doradztwa, przez wdrażanie i 

wykonawstwo, po obsługę powykonawczą, wraz z optymalnymi pod względem ekonomicznym i/
lub technicznym rozwiązaniami indywidualnymi. Efektywność, kompetencja, odpowiedzialność, 
niezawodność i przejrzystość działania – to cechy kompleksowej obsługi BERGER, która jest 

naszym znakiem rozpoznawczym.

PRZYSZŁOŚĆ NA SOLIDNYCH PODSTAWACHGRUPA BERGER
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NaGroda za racjoNalNe wykorzystaNie Budżetu
Wysoka kompetencja w zakresie ekonomii zawsze jest w cenie! Mgr inż. Karl Geßl, dyrektor zarządza-

jący spółki BERGER BAU, otrzymał nagrodę za kreatywność Związku Podatników w Bawarii.  
W laudacji nagrody wymieniono wzorcową realizację liczącego 37 km długości odcinka au-

tostrady A8 między Augsburgiem i Monachium, która pozwoliła osiągnąć „wymierną 
korzyść dla podatników”. Inwestycja ta nie tylko została zrealizowana bezpiecznie, 

terminowo i w ramach zakładanego budżetu, ale stanowi też projekt pilotażowy 
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w ramach budowy autostrad w 

Niemczech. (Na zdjęciu od lewej: Karl Geßl; Peter Ramsauer, Federalny 
Minister Infrastruktury; Hans Podiuk, przedstawiciel Związku Podat-

ników w Bawarii.)

wysoka kreatywNość BerGer
Kreatywność to cecha nieodzowna w sektorze przedsiębiorstw średniej wielkości. Dzięki niej „dobre”  
zyskuje rangę „znakomitego”, przeciętne przedsiębiorstwo staje się ważnym graczem na rynku, a zado-
wolenie klienta rośnie. W grupie BERGER wysoce cenimy kreatywność, co widoczne jest we wszystkich 
działach przedsiębiorstwa, przy realizacji wszystkich projektów. Nie uważamy kreatywności za „dodatek” 
– to immanentna cecha, pozwalająca rozwiązywać zadania, które okazały się być bardziej skomplikowane 
niż można było pierwotnie przypuszczać. Lepsza jakość, oszczędność czasu, redukcja kosztów – to  
wymierne zyski osiągane dzięki kreatywności. Skutek: poprawa ekonomiki procesów. Nasze pomysły 
są dostrzegane i nagradzane – przykładowym wyróżnieniem jest przyznana nam w roku 2011 nagroda 
Związku Podatników w Bawarii.

wyposażeNie BerGer: NowoczesNe, serwisowaNe i wydajNe
Przyszłościowe rozwiązania wymagają perfekcyjnej organizacji i odpowiedniego wyposażenia. Kluczowe 
znaczenie mają w tym zakresie zaawansowane technologicznie maszyny i urządzenia, pojazdy i zakłady, 
nowoczesna technika biurowa i komunikacyjna.

Dysponujemy rozbudowaną flotą samochodów oraz wysoko rozwiniętym i bogato wyposażonym  
parkiem sprzętowo-maszynowym. Wszystkie pojazdy i maszyny są serwisowane i naprawiane we  
własnych warsztatach i stanowią podstawę optymalnej logistyki: od baz sprzętowo-transportowych  
posiadających własne bocznice kolejowe, przez zakłady produkcji prefabrykatów, stacjonarne i mobilne 
węzły betoniarskie, wytwórnie mas bitumicznych, po zaawansowane technologicznie linie do pozyski-
wania i przetwarzania surowców. To tylko niektóre przykłady. Oczywiście nie bez znaczenia jest także stale  
aktualizowana technika biurowa. BERGER było jednym z pierwszych przedsiębiorstw budowlanych,  
które rozpoczęło korzystanie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentami. Korzyści są  
jednoznaczne: mniej papieru, większe oszczędności. I to od prawie 20 lat.

Jak Państwo widzą, nasza filozofia „wszystko z jednej, z własnej ręki” opiera się na solidnych fundamen-
tach – niezależnie od kraju i lokalizacji.

pracowNicy BerGer: wysokie kompeteNcje i efektywNość działaNia
Nasi zmotywowani, zaangażowani, kompetentni i wykwalifikowani pracownicy są sercem GRUPY  
BERGER. Dla klientów natomiast są nieocenionym partnerem. W BERGER pracują najlepsi fachowcy: 
inżynierowie budownictwa, ekonomiści, specjaliści od IT, architekci i oczywiście pracownicy produkcyj-
ni, majstrowie, operatorzy maszyn - zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Tworzą oni efektywne zespoły  
eksperckie, które z zaangażowaniem i kreatywnością wypracowują odpowiednie rozwiązania, stano-
wiące odpowiedź na potrzeby i oczekiwania klientów. To właśnie pracownicy BERGER kreują przyszłość 
budownictwa w kraju i za granicą.

Wszystkich pracowników grupy łączy ambicja wykonywania swojej pracy najlepiej, jak to  
tylko możliwe, a tym samym konsekwentne zwiększanie swojego stopnia identyfikacji z GRUPĄ 
BERGER. To oni kształtują nasz wizerunek jako dynamicznego i efektywnego przedsiębiorstwa. A 
wszystkie ich indywidualne osiągnięcia przekładają się na wymierne korzyści dla naszych klientów.

PRZYSZŁOŚĆ NA SOLIDNYCH PODSTAWACH

partner w europie

GRUPA BERGER
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INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA 
FIRMY BERGER – NOWA

JAKOŚĆ żYCIA
Głównym obszarem działalności GRUPY BERGER jest klasycznie rozumiane budownictwo. Oferujemy 
nasze kreatywne rozwiązania i wsparcie wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni. W różnych segmentach 
rynku i we wszelkich zakresach usług budowlanych. W Niemczech działamy jako BERGER BAU GMBH – 
jest to spółka-matka wszystkich spółek grupy BERGER. Nasz oddział w Czechach to BERGER BOHEMIA 
a.s., a w Polsce – BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. Ponad granicami tych krajów działalność prowadzi 
kolejna nasza spółka – EUROSOND GMBH GRUNDBAUTECHNIK. Każdy członek grupy BERGER ma swoje 
immanentne cechy i atuty, ale wszystkie wcielają w życie naszą główną zasadę działania: „wszystko 
z jednej, z własnej ręki”. Pragniemy kreować przyszłość – już dziś. Ekonomicznie, profesjonalnie i nie 
zapominając o aspekcie czysto ludzkim. Oferujemy rozwiązania korzystne dla Klienta, spotykające się z 
jego zainteresowaniem i uznaniem. Budujemy nową jakość życia.

BerGer Bau – ceNtrum Grupy BerGer
Centralnym punktem GRUPY BERGER w Niemczech jest spółka BERGER BAU GMBH z siedzibą główną w 
Passau i filią w Berlinie. Spółka dysponuje magazynami, warsztatami, wytwórniami mas bitumicznych, 
posiada zakład produkcji prefabrykatów oraz zaawansowane systemy logistyczne. BERGER BAU prowadzi 
działalność we wszystkich tradycyjnych segmentach budownictwa, od realizacji pojedynczej inwestycji, 
po wykonywane pod klucz ogromne projekty, także realizowane w ramach partnerstwa publiczno-pry-
watnego (PPP). Do głównych obszarów działalności spółki w budownictwie lądowym nadziemnym za-
liczane są biurowce i budynki administracyjne, osiedla mieszkaniowe, centra handlowe, obiekty komer-
cyjne i przemysłowe, szkoły i obiekty sportowe, centra naukowe, kliniki i sanatoria. W budownictwie 
infrastrukturalnym główny nacisk BERGER BAU kładzie na nawierzchnie betonowe i asfaltowe o wysokiej 
wytrzymałości i obciążalności, przeznaczone do budowy autostrad i lotnisk. W dziedzinie budownictwa 
podziemnego, ochrony środowiska i inżynierii wodnej do kluczowych realizacji BERGER BAU należą mosty, 
oczyszczalnia ścieków, elektrownie, ekrany dźwiękochłonne i roboty ziemne. Projekty z zakresu geo- 
techniki i specjalistycznego budownictwa podziemnego są realizowane w skali ogólnoeuropejskiej przez 
przedsiębiorstwo EUROSOND GMBH GRUNDBAUTECHNIK, również wchodzące w skład grupy BERGER.

Wykaz wszystkich zakresów działalności spółek BERGER w całej Europie przedstawiony jest na rozkła-
danej okładce. Dostęp do niego mogą też Państwo uzyskać po zeskanowaniu poniższego kodu smart-
fonem.

nowoczesne budownictwo. kreatywność
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oddział BerGer Bau w BerliNie: stolica w ceNtrum zaiNteresowaNia
Naszym głównym obszarem działalności na terenie północno-wschodnich Niemiec jest Berlin z bazą 
logistyczną w Werneuchen.

Realizowane przez nas inwestycje budowlane przyczyniają się do wzmacniania potencjału stolicy oraz 
stymulowania rozwoju gospodarczego regionu metropolitarnego Berlina-Brandenburgii. Szczególną  
aktywność firma wykazuje w zakresie rozbudowy infrastruktury, ugruntowującej pozycję Berlina i jego 
okolicy jako innowacyjnej metropolii gospodarczej i naukowej. Przykładem tego rodzaju inicjatyw jest 
nasze zaangażowanie w budowę nowego dużego lotniska Berlin-Brandenburg International (BBI);  
braliśmy też udział w budowie wielu szkół i instytucji naukowych, takich jak Instytut Astrofizyki w 
Poczdamie. Nasze know-how uzupełnia wiedza uzyskana w wyniku realizacji kompleksowych inwestycji 
drogowych i komunikacyjnych.

zakład produkcji prefaBrykatów w wieshof: 
optymalizacja kosztów i iNdywidualNe plaNowaNie

Rynek ten stale się rozwija. Nie maleje zapotrzebowanie na prefabrykaty betonowe 
we wszystkich możliwych wielkościach i kształtach, do różnorakich zastosowań.  

W wielu przypadkach korzyści wynikające z zastosowania prefabrykatów w poró-
wnaniu z wykonywaniem konstrukcji betonowej na miejscu są bardzo wyraźne. 
Przede wszystkim wynika to z szybkiej, precyzyjnej produkcji elementów spełnia-
jących najwyższe standardy jakościowe oraz z możliwości montażu praktycznie 
w każdych warunkach pogodowych, o każdej porze dnia i nocy. W konsekwen-
cji zapewnia to krótszy czas realizacji inwestycji, dokładniejsze planowanie i  
zdecydowaną oszczędność kosztów, a tym samym podnosi bezpieczeństwo  
i ekonomikę realizacji projektu.

W naszym zakładzie produkcji prefabrykatów w Wieshof, wyposażonym w 
najnowocześniejsze rozwiązania projektowe, obliczeniowe i produkcyjne,  
wytwarzamy nowoczesne prefabrykaty betonowe na potrzeby budow nictwa 
mieszkaniowego, komercyjnego i przemysłowego, do budowy mostów, 
ekranów dźwiękochłonnych, oczyszczalni ścieków... Oferujemy prefabrykaty  
we wszystkich możliwych wielkościach i ilościach, posiadające wszelkie 
określone przez klienta parametry. Dostarczamy je szybko, niezawodnie i w  

dobrej cenie. Własna bocznica kolejowa oraz specjalistyczne środki transportowe  
zapew niają terminowość dostaw. BERGER to solidny partner w zakresie  

produkcji prefabrykatów.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA FIRMY BERGER – NOWA JAKOŚĆ żYCIA

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W BERLINIE

GARAŻ PODZIEMNY NA ALEXANDERPLATZ

UNIWERSYTET W POCZDAMIE

Zakład produkcji prefabrykatów w wieshof

nowoczesne budownictwo. kreatywność
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BERGER BOHEMIA 

różNorodNość oparta Na solidNych fuNdameNtach
BERGER BOHEMIA posiada silną pozycję wśród średniej wielkości przedsiębiorstw obecnych na czeskim 
rynku budowlanym. Spółka dysponuje zaawansowanymi kompetencjami w zakresie nowoczesnych tech-
nologii budowlanych, a zakres jej działalności jest obszerny i zróżnicowany. BERGER BOHEMIA buduje 
duże kompleksy mieszkaniowe, biurowce, obiekty przemysłowe i komercyjne, wielkie centra handlowe, 
obiekty sportowe, kliniki, centra edukacyjne i naukowe, realizuje inwestycje z dziedziny ochrony środo-
wiska, a także drogi, lotniska, mosty i projekty kolejowe – wywiera więc duży wpływ na kształtowanie in-
frastruktury kraju, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Głównym celem naszej działalności 
jest zawsze perfekcyjna i bezpieczna realizacja oczekiwań i wizji naszych zleceniodawców przy użyciu 
najnowocześniejszych technologii.

wykoNawstwo pod klucz Na Najwyższym poziomie
Do mocnych stron spółki BERGER BOHEMIA należy wykonawstwo pod klucz. Jego podstawą jest inteli-
gentne, synergiczne powiązanie zasadniczej kompetencji budowlanej z ugruntowaną wiedzą specjali-
styczną i szczegółową. Nowoczesny wykonawca projektów „pod klucz” nie może już być tylko ekspertem 
w konkretnej dziedzinie. Aby zapewnić terminowe, ekonomiczne i niezawodne jakościowo wykonaw-
stwo projektów – także tych złożonych pod względem technicznym – potrzebna jest umiejętność kom-
pleksowego podejścia do postawionych zadań oraz posiadanie gruntownej wiedzy specjalistycznej. Dla 
naszych klientów korzystny jest też fakt, że dysponujemy własnymi bazami surowcowymi. Dzięki temu 
możemy planować działania w sposób niezależny od zewnętrznych dostawców, co pozwala wykluczyć 
opóźnienia i niepożądane wahania jakości.

certyfikowaNa jakość w praktyce
Firmy budowlane, które chcą sprostać wyzwaniom jutra, muszą już dzisiaj spełniać najwyższe standardy 
jakościowe. Na wszystkich płaszczyznach i we wszystkich zakresach. Spółka BERGER BOHEMIA posiada 
wszelkie niezbędne certyfikaty potwierdzające jej kwalifikacje w zakresie kontroli jakości, zarządzania 
środowiskiem i ochrony pracy. Spółka została sklasyfikowana w systemie certyfikacji dostawców bu-
dowlanych, opracowanym przez czeskie ministerstwo rozwoju regionalnego. Ten rygorystyczny system 
certyfikacji jakości jest gwarancją maksymalnego zadowolenia klienta z oferowanych usług.

wyraźNy cel
Nigdy nie poprzestajemy na tym, co już udało się nam osiągnąć. Nasze doświadczenie i ugruntowana, 
specjalistyczna wiedza pracowników BERGER‘a z zakresu budowy nowych i optymalizacji istniejących 
obiektów infrastrukturalnych zapewnia nam silną pozycję na rynku. Otwiera to nowe możliwości i po-
zwala nam wytyczać nowe drogi działania. Skutecznie reagujemy na potrzeby i wymagania rynku. Podej-
mujemy działania w odpowiedzi na inicjatywy naszych konkurentów. Cel gospodarczy firmy BERGER 
BOHEMIA jest jednoznaczny: szybszy rozwój i modernizacja infrastrukturalna kraju oraz zapisywanie 
kolejnych kart już ponad 20-letniej historii sukcesu firmy.

BB STREFA GOSPODARCZA

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA FIRMY BERGER – NOWA JAKOŚĆ żYCIA

nowoczesne budownictwo. kreatywność

PORT LOTNICZY PRAGA TERMINAL 2

WIADUKT KOCOV
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BERGER BAU POLSKA 

perspektywiczNy i dyNamiczNy rozwój
W Polsce spółka BERGER BAU POLSKA jest jednym z najprężniej działających przedsiębiorstw budowla-
nych. Wyznacza nowe standardy. Otwiera nowe możliwości. Z energią kształtuje przyszłość. Spółka ma 
swoją siedzibę we Wrocławiu, mieście, które jest idealnym przykładem dynamicznego rozwoju Polski w 
ostatnich latach.

Teren firmy o powierzchni niemal 6 ha obejmuje oprócz pomieszczeń biurowych także duży plac maga-
zynowy, który stanowi doskonale zorganizowaną przestrzeń przeznaczoną na postój i przechowywanie  
pojazdów, maszyn i urządzeń. Nowoczesny, dobrze wyposażony warsztat znajduje się w sąsiedztwie  
wydajnych zakładów do produkcji mas bitumicznych i betonu oraz obok spełniającego wszystkie wymogi 
laboratorium kontroli jakości.

aktywNość we wszystkich dziedziNach
We Wrocławiu, mieście, w którym znajduje się główna siedziba firmy, BERGER BAU POLSKA zrealizowała kil-
ka spektakularnych inwestycji, jak na przykład gruntowna modernizacja i budowa Mostów Warszawskich, 
jednego z największych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie kompleksów mostowych na Dolnym  
Śląsku. Spółka wybudowała także wiele nowoczesnych obiektów edukacyjnych i naukowych, np. nowy 
gmach Uniwersytetu Przyrodniczego.Kolejnym dobrym przykładem kompleksowych i perspektywicznych 
kompetencji BERGER BAU POLSKA jest budowa drogi ekspresowej S3. Przedsiębiorstwo zrealizowało od-
cinek o długości 27 kilometrów jako główny wykonawca, począwszy od karczowania drzew i przygotowania  
terenu, a kończąc na dopuszczeniu odcinka do ruchu drogowego. Inwestycja obejmowała także przebudowę 
i modernizację istniejącej sieci dróg oraz budowę wszystkich niezbędnych obiektów inżynieryjnych, środow-
iskowych i nadziemnych. Z całą pewnością projekt jest przykładem kreowania infrastruktury na najwyższym  
poziomie technologicznym jutra.

Najwyższa jakość kompleksowych rozwiązań ekoNomiczNych
Spółka BERGER BAU POLSKA jest bardzo dobrze przygotowana, by sprostać złożonym wyzwaniom 
przyszłości w warunkach coraz ostrzejszej konkurencji, w obliczu stale zachodzących przeobrażeń struk-
turalnych polskiego budownictwa. W dużej mierze wynika to z faktu, że – w ramach kreatywnej sieci 
spółek należących do GRUPY BERGER – regionalne kompetencje i znajomość uwarunkowań lokalnych 
łączymy z ogólnoeuropejskimi doświadczeniami i międzynarodowym know-how. W konsekwencji  
powstają innowacyjne, ekonomiczne i całościowe rozwiązania, które wykraczają poza tradycyjnie  
rozumiane usługi budowlane. W zależności od potrzeb klienta rozpoczynamy realizację inwestycji jeszcze 
„przed pierwszym wbiciem szpadla” i nie kończymy jej na przysłowiowym „przekazaniu kluczy”.

Najlepszą gwarancją zapewnienia najwyższych standardów jakościowych przez firmę BERGER są  
nasi wykwalifikowani pracownicy – w pełni zmotywowani i zorientowani na osiąganie coraz bardziej 
ambitnych celów.

TERMINAL KONTENEROWY W GDAŃSKU

HALA SPORTOWA W KOBIERZYCACH

MOSTY WARSZAWSKIe We WROCŁAWIU 

AUTOSTRADA A4 WROCŁAW – LEGNICA

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA FIRMY BERGER – NOWA JAKOŚĆ żYCIA

nowoczesne budownictwo. kreatywność
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EUROSOND GRUNDBAUTECHNIK
  
kreatywNy fuNdameNt pod NowoczesNe usłuGi BudowlaNe
EUROSOND Grundbautechnik to silna i dynamiczna marka na rynku specjalistycznego budownictwa 
podziemnego w środkowej Europie. Firma ta zajmuje się szczególnie zaawansowanymi technicznie pro-
jektami z zakresu budownictwa podziemnego. Od 2012 roku EUROSOND należy do GRUPY BERGER. 
Przejęcie tej spółki było kolejnym ważnym krokiem, wpisującym się w filozofię Berger, polegającą na ofe-
rowaniu produktów i usług z jednego źródła oraz na kreowaniu przyszłości budownictwa we wszystkich 
sektorach.

We współpracy z EUROSOND możemy teraz oferować kompleksowe wykonawstwo robót ziemnych: 
od pierwszego spotkania i opracowania optymalnego rozwiązania, poprzez uzyskiwanie zezwoleń i 
planowanie sposobu prowadzenia prac, określanie specyfiki podłoża i realizację właściwej inwestycji bu-
dowlanej, aż po eksploatację, konserwację i pielęgnację gotowego zakładu.

pełNe doświadczeNie w techNoloGii roBót ziemNych
Portfolio spółki EUROSOND obejmuje wszelkie specjalizacje w zakresie budownictwa lądowego naziemne-
go i podziemnego oraz prac fundamentowych. Doradztwo, projektowanie i wykonawstwo powierzane  
są staranne wyselekcjonowanym specjalistom, którzy z pełnym zaangażowaniem opracują dla  
Państwa rozwiązanie najlepsze pod względem zastosowanej technologii, uwzględniające wymogi ochro-
ny środowiska i najkorzystniejsze pod względem ekonomicznym. Dzięki temu jesteśmy w stanie podjąć 
się realizacji także najbardziej kompleksowych i wymagających projektów specjalnych. Główny obszar 
naszej działalności stanowią posadowienia i wykopy ziemne, wzmacnianie gruntu i sanacja obszarów 
skażonych, a także zabezpieczenia wykopów i rekultywacje. Szczególnie wysokie kompetencje zdobyliśmy 
w zakresie wykonawstwa wykopów na obszarach miast. Tego typu projekty wiążą się z dużymi wyzwa-
niami pod względem geologicznym, technologicznym i logistycznym. Do naszych przykładowych reali-
zacji należą tu m.in. uszczelnienia dna wykopu i wykonawstwo podbudów istniejących fundamentów w 
technologii iniekcji wysokociśnieniowej oraz stabilizacja i/lub zagęszczanie gruntu w technologii iniekcji 
średnio- i niskociśnieniowej. Rozległa wiedza umożliwia nam proponowanie rozwiązań wykraczających 
poza standard, także w przypadku wyjątkowo trudnych projektów – niezależnie od ich skali.

Podsumowując: EUROSOND to kreatywny fundament pod nowoczesne usługi budowlane świadczone 
przez grupę BERGER. Na Państwa użytek. Dla Państwa korzyści.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA FIRMY BERGER – NOWA JAKOŚĆ żYCIA

STADION OLIMPIJSKI W BERLINIE

MUZEUM  BODE W BERLINIE

WAŁY NAD BRZEGIEM MENU

KLINIKA UNIWERSYTECKA W WÜRZBURGU

GARAŻ PODZIEMNY NA ALEXANDERPLATZ W BERLINIE

FALKENBERG – MUR OPOROWY

ZAMEK BELLEVUE W BERLINIE

PRzyszłość widocznA Gołym okiEm
Na kolejnych stronach przedstawiamy przykładowe  
realizowane przez nas projekty, które w szczególny 
sposób prezentują nasz potencjał. Zapraszamy do 
poznania NOWEJ JAKOŚCI żYCIA oferowanej 
przez GRUPĘ BERGER.
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autostrada a8 auGsBurG – moNachium, projekt pilotażowy  
realizowaNy w ramach partNerstwa puBliczNo-prywatNeGo 
Rozbudowa sześciopasowej autostrady A8 na odcinku między Monachium  
a Augsburgiem to realizowany na skalę ogólnokrajową pilotażowy projekt  
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w budowie autostrad. To 
prawdziwy przełom w niemieckim budownictwie infrastrukturalnym. Firma  
BERGER BAU – jako odpowiedzialny i przejawiający inicjatywę członek kon-
sorcjum – w znacznym stopniu przyczyniła się do sukcesu tej nowatorskiej 
inwestycji drogowej, realizowanej przez powołaną do życia spółkę Projekt-
gesellschaft autobahnplus A8 Holding GmbH. Spółka BERGER BAU uczest-
niczyła w planowaniu, we wszystkich etapach dwuletniej procedury udzielania 
zamówienia i jego rozliczenia, a także w budowie (jako wiodąca firma),  
eksploatacji oraz utrzymaniu, finansowaniu i przekazaniu inwestycji.

KIERUNEK: WZROST

Naszą pozycję jednego z wiodących średniej wielkości przedsiębiorstw budowlanych w Europie zyskaliśmy 
dzięki wzorcowej realizacji dużych, ambitnych projektów. Były i są to szeroko zakrojone projekty pod względem 
stopnia trudności robót, ich zakresu oraz odpowiedzialności wykonawcy. Wymagają one ponadprzeciętnych 
kompetencji budowlanych i administracyjnych, a także silnej pozycji gospodarczej i ekonomicznej realizują-
cych je podmiotów. Oto kilka przykładów:

• autostrada A99, tunel autostradowy Aubing
• odcinek kolejowy dla pociągów ICE rozwijających duże prędkości, Norymberga – Monachium
• autostrada A8, projekt pilotażowy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, Augsburg – Monachium
• droga ekspresowa S3 Szczecin – Gorzów Wielkopolski
• budowa dworca kolejowego i doprowadzenie linii kolejowej do portu lotniczego Berlin-Brandenburg im. 

Willy’ego Brandta 
• rozbudowa zachodniej części obwodnicy śródmiejskiej Monachium z budową tunelu pod placem Luise 

Kiesselbach

Jako udziałowiec spółki autobahnplus Services GmbH firma 
BERGER BAU jest współodpowiedzialna za eksploatację  
i utrzymanie autostrady A8 do chwili przekazania jej  
koncesjodawcy, planowanego na 30 kwietnia 2037 roku.

Kompletne wykonawstwo liczącego 37 kilometrów długości 
odcinka autostrady. Firma BERGER BAU wywiązała się ze swoich 
zobowiązań podczas realizacji tej inwestycji w sposób wzorcowy 
pod względem technicznym.

Wszystkie elementy z jednego źródła: firma BERGER BETON 
dostarczała z zakładu w Dasing NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI BETON 
DROGOWY w ilościach i terminach zależnych od bieżącego 
zapotrzebowania.

Firma BERGER BAU była wyłącznym  
wykonawcą robót ziemnych na odcinku  
o długości 17,6 km.

Z powodu niekorzystnych uwarunkowań geologicznych terenu, odcinek E2 (dojazd  
do tunelu Denkendorf od strony południowej) – planowany pierwotnie jako odcinek 
odkryty – musiał również zostać zrealizowany w formie tunelu o długości 1250 m.

Na odcinku w Denkendorf realizacja inwestycji wymagała wykonania nietypowej 
konstrukcji tunelowej: rozkopania i rozparcia ścian wykopu na całej długości 
675 m z wykorzystaniem pali wierconych; pale wiercone, betonowe wypełnienie 
szkieletu oraz kotwy o długości do 35 m zapewniają optymalną stabilność obiektu.

innowAcyJnE RozwiązAniA fiRmy BERGER – nowA JAkość ŻyciA

nowoczesne budownictwo. kreatywność

liNia szyBkiej kolei ice Na odciNku NorymBerGa – iNGolstadt 
Nowy odcinek kolei ICE relacji Norymberga-Ingolstadt to kamień milowy  
w nowoczesnym budownictwie linii kolejowych dla pociągów rozwijających  
duże prędkości oraz jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych  
kolei niemieckiej. Jako techniczny lider  konsorcjum średniej wielkości  
odpowiadaliśmy za realizację kluczowych zadań podczas budowy odcinka 
POŁUDNIE (Denkendorf – Ingolstadt).
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Inwestycja obejmowała 
budowę podziemnego dworca 
kolejowego oraz tunelu o 
długości 3,4 km w obrębie lot-
niska. Towarzyszyły temu także 
zaawansowane i kompleksowe 
roboty z zakresu retencji wody 
i rozpierania wykopów. Firma 
BERGER BAU pełniła rolę lidera 
konsorcjum. Wszystkie roboty 
zostały zrealizowane terminowo 
i z zachowaniem najwyższych 
standardów jakości.

dUŻE PRoJEkTy

droGa ekspresowa s3 szczeciN – Gorzów wielkopolski (polska)
Droga ekspresowa S3, część trasy europejskiej E65 jest jedną z kluczowych arterii 
polskiej infrastruktury komunikacyjnej. Etap 3 na nowym odcinku Szczecin 
– Gorzów Wielkopolski firma BERGER BAU POLSKA realizowała w całości we 
własnym zakresie. Inwestycja obejmowała wykonanie czteropasowego odcinka 
na długości ponad 26 km z pasami awaryjnymi, skrzyżowaniami bezkolizyjnymi, 
oznakowaniem, przepustami, systemem odwodnienia, parkingami, konstrukcjami 
mostowymi, budynkiem technicznym dla służb zajmujących się utrzymaniem 
autostrady, instalacjami z zakresu izolacji akustycznej, a także przełożenie  sieci 
istniejących, kolidujących z inwestycją, dróg.

Średnio co kilometr budowaliśmy konstrukcję mostową. W rezultacie powstały 
bezkolizyjne skrzyżowania na długości 27 km.

Przygotowanie terenu pod budowę: koparki, rozdrabniarki. Uporządkowanie  
terenu: ponad połowa trasy prowadzi przez obszar leśny. Ogółem wykarczowaliśmy 
275 000 korzeni drzew.

Budowa asfaltowej nawierzchni pasa ruchu, dostosowanej do wysokich obciążeń.

tuNel auBiNG Na  
autostradzie a 99
W ramach domknięcia monachijsk-
iego węzła autostradowego A99 od 
strony zachodniej, firma BERGER 
BAU – jako lider konsorcjum – wybu-
dowała obiekt o kluczowym znacze-
niu: tunel w Aubing. Liczy on 2 425 
m długości i jest najdłuższym, a pod 
względem wyposażenia technicznego 
także najnowocześniejszym tunelem 
autostradowym w Bawarii. Beton na 
potrzeby realizacji tego projektu zos-
tał wyprodukowany na miejscu - w 
całości przez firmę BERGER BETON.

rozBudowa połudNiowo-zachodNiej  
czĘści oBwodNicy śródmiejskiej moNachi-
um: tuNel pod placem luise kiesselBach
Ostatni z trzech tuneli realizowanych w ramach 
rozbudowy obwodnicy śródmiejskiej „Mittlerer Ring” 
nie polegał tylko na wybudowaniu podziemnej trasy 
komunikacyjnej. Ta zaawansowana technologicznie 
i infrastrukturalnie inwestycja wymagała całkowitej 
przebudowy rejonu Garmischer Straße, placu  
Luise Kiesselbach i Heckenstaller Straße. W ramach  
konsorcjum firma BERGER BAU jako lider była 
odpowiedzialna za wykonanie wszystkich robót 
inżynieryjnych, uszczelnienie tunelu oraz przebudowę 
dróg i kanałów. Zakończenie tego gigantycznego 
projektu, którego realizacja ma trwać sześć lat, jest 
przewidziane na koniec 2015 roku.

port lotNiczy  
BerliN-BraNdeNBurG
W ramach budowy portu 
lotniczego Berlin-Branden-
burg im. Willy’ego Brandta 
wybudowaliśmy nie tylko 
jednostkę lotniskowej straży 
pożarnej (zob. s. 34), ale także 
podziemny dworzec kolejowy 
oraz połączyliśmy go z istnie-
jącymi odcinkami i obiektami 
kolejowymi.

Realizacja przyszłościowej wizji w centrum miasta.

Dzięki przemyślanej organizacji objazdów, podczas  
realizacji projektu ruch jest kontynuowany bez 
większych zakłóceń – a w rejonie przebudowywanych 
dróg przejeżdża około 100 000 pojazdów na dobę.

Tunel ma długość ok. 2800 m. Składa się z dwóch 
podziemnych odcinków i koryta o głębokości ok.  
7 m. W rejonie dojazdu do autostrady A95 (Gar
mischer Autobahn) tunel biegnie na dwóch kondyg
nacjach z wanną wychwytową na wody gruntowe.

nowoczesne budownictwo. kreatywność

innowAcyJnE RozwiązAniA fiRmy BERGER – nowA JAkość ŻyciA
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KONSTRUKCJE HALOWE DO OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH: 
podpory, wiązary, podciągi, rygle, fartuchy zabezpieczające przed mrozem, łączniki 
(wstępnie naprężone i wiotkie), płyty fasadowe (izolowane i nieizolowane), stropy TT itp.

PREFABRYKATY
BUDOWNICTWO Z ELEMENTÓW GOTOWYCH

Jeżeli potrzebują Państwo prefabrykatów najwyższej jakości, firma BERGER jest sprawdzonym dostawcą 
elementów tego typu. Nasz zakład produkcji prefabrykatów w Wieshof (zob. strona 16/17) to dla wielu 
inwestorów pierwszy adres, pod który kierują oni swoje zapotrzebowania na gotowe elementy budo-
wlane. Oferujemy kompleksową obsługę na najwyższym poziomie: od doradztwa po montaż.

Projektujemy, konstruujemy, budujemy, dostarczamy i montujemy najlepsze prefabrykaty betonowe we 
wszystkich wymaganych wielkościach i kształtach, zgodne z wyspecyfikowanymi wymogami jakościo-
wymi i ilościowymi, przeznaczone do wykorzystania w budownictwie nadziemnym i pracach inżyniery-

jnych. Terminowo, ekonomicznie i profesjonalnie – już od ponad czterdziestu lat.

BUDYNKI MIESZKALNE I KOMERCYJNE:
podpory, ściany, bariery, fasady, schody

EKRANY DŹWIĘKOCHŁONNE:
różne elementy

ELEMENTY SPECJALNE:
schody w strefie „dla odwiedzających” 
w porcie lotniczym w Monachium.

KONSTRUKCJE MOSTOWE:
dźwigary z betonu sprężonego, koryta, 
płyty mostowe, płyty podporowe itp.

Na kolejnych stronach niniejszej broszury 
przedstawiamy Państwu przykłady projektów, 
w których zastosowano prefabrykaty BERGER 
BAU. Często nie wskazujemy ich w sposób jedno-
znaczny – ufamy Państwa intuicji i ciekawości. 
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.  Udziel-
imy fachowej porady, korzystając z naszej pot-
wierdzonej certyfikatami wiedzy.

Informacje o poszczególnych komponentach, 
których produkcja stanowi nasz główny zakres 
działalności, zawarte są w ogólnym zestawieniu 
aktywności podmiotów GRUPY BERGER, znajdu-
jącym się na drugiej stronie okładki.

innowAcyJnE RozwiązAniA fiRmy BERGER – nowA JAkość ŻyciA

nowoczesne budownictwo. kreatywność
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OSIEDLE MIESZKANIOWE  
AGNES-BERNAUER-STRASSE MONACHIUM
To atrakcyjny architektonicznie kompleks trzech budynków 
z wysokiej jakości betonu elewacyjnego. Znajduje się w 
nich ogółem 67 mieszkań.

HALA WIELOFUNKCYJNA GRUPY LINDNER W ARNSTORF
Hala z magazynem wysokiego składowania do produkcji,  
magazynowania i wysyłki fasad.

KLINIKA STRAUBING 
Nowy budynek ośrodka laseroterapii wysokoenergetycznej 
to lita konstrukcja żelbetowa z betonu magnetytowego, w 
sercu której znajduje się bunkier zapewniający ochronę  
przed szkodliwym promieniowaniem. 

HALA WIELOFUNKCYJNA SCHEDL AUTOMOTIVE W LIPSKU
Budowa szkieletowa na bazie prefabrykatów z wykonanym 
pod klucz montażem wraz z instalacją tryskaczową.

PRZYCHODNIA LEKARSKA I  
CENTRUM HANDLOWE W POING
Trójkondygnacyjna konstrukcja żelbetowa.

HALA PRODUKCYJNA ROHRDORFER BETON W BERGLERN
Najtrudniejszym etapem realizacji tego obiektu był precyzyjny montaż płyt kotwiących i dźwigarów 
stalowych w płycie fundamentowej. Zespół pomieszczeń biurowych został wykonany pod klucz. 

innowAcyJnE RozwiązAniA fiRmy BERGER – nowA JAkość ŻyciA
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PORT LOTNICZY BERLIN BRANDENBURG (BBI): BUDOWA JEDNOSTKI LOTNISKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Jednostka straży pożarnej to obok wieży kontroli lotów jeden z najważniejszych obiektów na lotnisku. 
Znajduje się tutaj między innymi stacja kontroli lotniska oraz centrala techniczna. W ramach realizacji 
tego złożonego projektu wykonaliśmy kompletny stan surowy wraz z robotami ziemnymi i przygotowa
niem kanalizacji deszczowej, wykopów budowlanych i fundamentowaniem, a także zadaszenie. Inne ro
boty BERGER wykonane podczas budowy portu BBI przedstawione są na stronie 28/29 („Duże projekty”).

HALA PRZEMYSŁOWA LENTING: MONTAŻ POD WYSOKIM NAPIĘCIEM
Trójkondygnacyjny obiekt przemysłowy, wykorzystywany jako parking na pojazdy VIP. Szczególne wyzwanie stanowił w 
tym przypadku montaż prefabrykatów żelbetowych. Bezpośrednio nad budynkiem przebiega przewód energetyczny o 
mocy 110 KV. Przestrzeń montażowa między górną krawędzią attyki a odstępem bezpieczeństwa wynosi zaledwie 1,75 m.

CENTRUM BIZNESU MONACHIUM GARCHING
Inwestycja obejmuje budowę wielofunkcyjnego kompleksu biurowo-usługowego w najlepszej lokalizacji: na przedmieściach Monachium. 
Miejsce to może stać się w przyszłości dla monachijczyków kluczowym ośrodkiem pracy i spędzania wolnego czasu. Nasz wkład w realizację 
projektu to wykonawstwo budynku wielofunkcyjnego i dużego kompleksu biurowego z garażem podziemnym.

ZAKŁADY DRZEWNE WEINZIERL VILSHOFEN
Przebudowa sortowni wymagała zamontowania  
żelbetowej ściany podporowej o długości ok. 100 m,  
wykonanej z uwzględnieniem uwarunkowań terenu.

ANDOMET STRAUBING
Budowa nowego obiektu, w którym  
przetwarzany będzie złom metalowy.

„MIASTECZKO ZWIERZĄT” W BERLINIE
Wykonawstwo pod klucz zespołu pomieszczeń dla  
psów w największym schronisku dla zwierząt w Europie.

SALON SAMOCHODOWY PICHERT W PASSAU
Wykonanie pod klucz reprezentacyjnego,  
dwukondygnacyjnego salonu samochodowego.

innowAcyJnE RozwiązAniA fiRmy BERGER – nowA JAkość ŻyciA
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BUDOWA CENTRUM KULTURY W UNTERFÖHRING
Wielokondygnacyjny budynek o ciekawym  
kształcie architektonicznym- nowatorski projekt  
i wysoki poziom wykonawstwa. Elementy z  
betonu elewacyjnego spełniają bardzo rygory-
styczne kryteria pod względem jakości (klasy  
SB2, SB3 i SB4).

BUDYNEK SERWISU MAN TRUCK & BUS W LANDSHUT 
Opracowanie techniczne, obliczenia statyczne, plan 
wykonawczy, sporządzenie modeli finansowania.

MARKET METRO W MONACHIUM-PASING
Budowa hurtowni Metro; czas budowy wraz 
z przygotowaniem gruntu: cztery miesiące.

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO VIESSMANN W PLATTLING
Pełna realizacja ambitnych założeń architektonicznych i 
ekologicznych; materiał: tłuczeń szkła piankowego, ściany  
z betonu elewacyjnego (SB3).

OBIEKT BUDOWLANY W NIEDERFINOW
Realizacja trzech obiektów w ramach now-
oczesnego kompleksu budowlanego.

SPARDA BANK W MONACHIUM
Rozbudowa prowadzona w trudnych warunkach 
infrastrukturalnych w ścisłym centrum miasta.

innowAcyJnE RozwiązAniA fiRmy BERGER – nowA JAkość ŻyciA
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HALA PRODUKCYJNA STANKOV
Dwunawowa hala montażowa oraz budynek socjalny 
i administracyjny firmy z branży motoryzacyjnej.

HALA PRODUKCJI WYROBÓW MEDYCZNYCH
Kompleksowy obiekt o wysokim standardzie higienicznym jednego z  
wiodących producentów wstrzykiwaczy typu „pen” w miejscowości Dnesice.

OV MEDIA s.r.o. VIMPERK 
Szeroko zakrojona rozbudowa  
budynku administracyjnego drukarni.

URZĄD SKARBOWY VALASSKE KLOBOUKY 
Budowa atrakcyjnego wizualnie budynku 
administracyjnego.

miEszkAniE i PRAcA

PARK PRZEMYSŁOWY „PÓŁNOC”, HORNÍ POCERNICE
Budowa powierzchni logistycznej. W ramach tej samodzielnej jednostki funkcjonalnej powstały w 
pierwszej kolejności hala magazynowa i hala spedycyjna, a następnie budynek administracyjny i inne 
budynki pomocnicze. Całość inwestycji uzupełniają powierzchnie komunikacyjne i przemysłowe.

CITY TOWER W PRADZE
Mierzący 109 m wysokości budynek City Tower w Pradze, najwyższy biurowiec w Republice Czeskiej,  
został poddany gruntownej modernizacji i rozbudowie. Nasz wkład w realizację inwestycji to budowa  
trzykondygnacyjnego obiektu z parkingiem wielopoziomowym oraz remont istniejącej części City Tower. 

innowAcyJnE RozwiązAniA fiRmy BERGER – nowA JAkość ŻyciA



[2]

38 | 3938 | 39miEszkAniE i PRAcA

LINDE TECHNOPLYN VRESOVA
Budowa obiektu produkcyjnego gazów technicznych wraz z bu-
dynkiem administracyjnym i powierzchniami komunikacyjnymi.

BUDYNEK SŁUŻB ADMINISTRACYJNYCH AUTOSTRADY W PETROVICACH
Budowa centrali administracyjnej i konserwacyjnej autostrady D8 pod Petrovicami.

ZAKŁAD PRZETWÓRCZY W MIEJSCOWOŚCI STAHLAVY
Budowa kompleksu produkcyjnego, m.in. dwóch hal pro
dukcyjnych, jednej hali magazynowej, budynku administra
cyjnego oraz wszystkich powierzchni komunikacyjnych.

OSIEDLE MIESZKANIOWE PILZNO-SYLVAN
Rozległe osiedle mieszkaniowe, zaprojektowane i wykonane  
w atrakcyjnej lokalizacji w oparciu o kompleksową koncepcję 
urbanistyczną. Klasyczne kubistyczne budynki z płaskim 
dachem harmonijnie wpisują się w otaczający je krajobraz.

BUDYNEK MIESZKALNY NOVE MECHOLUPY
Wykonany pod klucz budynek mieszkalny ze 130 miesz-
kaniami i udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

OGRÓD ZOOLOGICZNY W PILZNIE
Budowa pawilonu afrykańskiego i azjatyckiego: pięć budynków 
na planie sześciokąta i ośmioboczny obiekt centralny.

BUDYNEK PRZEMYSŁOWY VESTEC-PRAGA
Budowa kompleksu hal magazynowych i produkcyjnych z 
częścią biurową dla podmiotu gospodarczego zajmującego 
się opracowywaniem projektów.

TECHMANIA SCIENCE CENTER W PILZNIE
Budowa planetarium i parkingu wielopozimowego.

ELEKTROWNIA KLADNO
Budowa wysokosprawnej i przyjaznej dla  
środowiska elektrowni. Najważniejsze podzespoły 
projektu zostały wykonane pod klucz przez  
BERGER BOHEMIA.

BUDYNEK WIELORODZINNY PRZY ULICY LILIOVA W PILZNIE
Budynek z dwunastoma mieszkaniami został zaprojektowany w 
ramach rozbudowy istniejącego obiektu z płyty. Realizacja na bazie 
konstrukcji szkieletowej.

innowAcyJnE RozwiązAniA fiRmy BERGER – nowA JAkość ŻyciA
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LOTNISKO PRAGA-RUZYNE
To oddalone o 20 km od centrum Pragi lotnisko przeżywa 
obecnie okres dynamicznego rozwoju. W budowie nowego 
terminalu północnego 2 oraz północnego posterunku służb 
przeciwpożarowych brała udział spółka BERGER BOHEMIA.

XXL LUTZ PRAGA STODULKY
Budowa dużego domu meblowego  
XXX Lutz.

HURTOWNIA MAKRO W KARLSBAD
Budowa obiektów zewnętrznych i wszystkich powierzchni 
komunikacyjnych, wraz z drogami dojazdowymi i ciągami 
komunikacyjnymi dla pieszych. KLINIKA UNIWERSYTECKA PRAGA-MOTOL

Duża inwestycja budowlana polegająca na rozbudowie  
i modernizacji szpitala Motol w Pradze (jednego z  
największych czeskich obiektów służby zdrowia).

PARK PRZEMYSŁOWY VGP NYRANY
Budowa dużej hali produkcyjnej z 
posadzką przemysłową o wysokiej 
wytrzymałości na obciążenia.

CENTRUM KOMUNIKACYJNO-HAND-
LOWE MERCURY BUDWEIS
Na dachu tego czterokondygnacyjnego 
kompleksu usytuowano budynek admi-
nistracyjny i dworzec autobusowy.

ELKAMET MYSLINKA
Budowa atrakcyjnej wizualnie hali 
produkcyjnej z okładziną sandwiczową i 
nietypowym, „wybrzuszonym” dachem.
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miEszkAniE, PRAcA i EdUkAcJA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 
Zrealizowany pod klucz, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, trójkon-
dygnacyjny budynek instytutu z pomieszczeniami laboratoryjnymi, salami 
wykładowymi oraz wszystkimi instalacjami technicznymi i sanitarnymi.

CENTRUM KULTURY W RUDNEJ
Wykonanie pod klucz wielofunkcyjnego centrum 
kultury z rozmaitymi obiektami pomocniczymi.

SZKOŁA W TYŃCU MAŁYM
Budowa trzyczęściowego obiektu edukacyjnego o maksymalnej  
wysokości sięgającej 11 m. W ramach kompleksu przewidziano szkołę,  
przedszkole i halę sportową, z których korzystać będzie około 500 dzieci.

HALA SPORTOWA W KOBIERZYCACH
Budowa pod klucz dużej hali sportowej z trybuną na 650 widzów,  
wraz ze wszystkimi instalacjami technicznymi i sanitarnymi, kompletnym  
wyposażeniem oraz obiektami pomocniczymi.

HALA SPORTOWA W ŚWIDNICY
Budowa dwukondygnacyjnej hali sportowej z łącznikiem 
do istniejącego budynku szkolnego, wraz ze wszystkimi 
instalacjami technicznymi i sanitarnymi w przyziemiu.

GDDKiA RACULA
Budowa dwukondyg-
nacyjnego kompleksu 
la boratoryjnego z sąsia-
dującą halą magazynową; 
pomieszczenia biurowe 
na piętrze są wykonane  
jako przestrzeń typu 
„open space”.

OSIEDLE MIESZKANIOWE ŻARKÓW W GŁOGOWIE
Wybudowany pod klucz, trzykondygnacyjny obiekt mieszkalny z 61 mieszkaniami, garażem podziem-
nym (46 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych) i wszystkimi instalacjami pomocniczymi.

PUNKT AUTOSTRADOWY W BACZYNIE
Wykonany pod klucz obiekt przy drodze ekspresowej S3 obej
muje zespół warsztatów, magazyn soli oraz budynek biurowy.
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AUTOSTRADA A23 HANNSSONKURVE WIEDEŃ
Generalna modernizacja pasów ruchu w  
obydwu kierunkach na długości 3,3 km.

powierzchNie komuNikacyjNe z Be-
toNu są bardzo wytrzymałe, nie wymagają 
wielu prac konserwacyjnych, są nieszkodliwe dla 
środowiska i trwałe. Profesjonalne wykonanie 
tego rodzaju obiektów jest jedną z kluczowych 
specjalności spółki BERGER BAU. Nasi eksperci 
posiadają niezbędne doświadczenie i stale ak-
tualizują swoje know-how, a mobilne betoniarki 
oraz wydajne maszyny do układania betonu 
zapewniają sprawny przebieg prac w miejscu 
inwestycji. W rezultacie powstają ekonom-
iczne, ekologiczne i wzorcowe powierzchnie 
komunikacyjne z betonu o długim czasie 
użytkowania.

asfalt jest materiałem BudowlaNym 
NajczĘściej stosowaNym do Budowy 
powierzchNi komuNikacyjNych.  
W nowoczesnych, mobilnych i stacjonarnych 
wytwórniach spółka BERGER BAU produkuje 
mieszanki odpowiednie do każdego zasto-
sowania. Ich jakość jest kontrolowana w 
wewnętrznym laboratorium. Nadzorowane 
są w nim skład i właściwości mieszanki oraz 
analizowane parametry rdzeni wiertniczych. 
Jednak na tym nie koniec. Zintegrowane 
laboratorium badań gruntu wykonuje rzetelne, 
szybkie i ekonomiczne analizy właściwości 
gruntu. Ponieważ zawsze ukierunkowujemy 
nasze działania na konkretny proces, możemy 
niezwłocznie reagować na zmiany. Nasze in-
stalacje mieszalnicze obsługuje kompetentny 
i fachowy personel, który zawsze towarzyszy 
klientom na placu budowy. Jaka wynika z tego 
korzyść dla inwestora? Skracają się przestoje, 
a poziom jakości wzrasta. Dzięki temu inwest-
ycje są realizowane w sposób optymalny w 
sensie ekonomicznym.

AUTOSTRADA A11 SZCZECIN - BERLIN
Gruntowna rozbudowa pasa ruchu w  
kierunku Berlina między 95,220 a 100,916 km 
do węzła autostradowego Penkun w techno-
logii betonowej.

AUTOSTRADA A13 BERLIN - DREZNO
Modernizacja autostrady między węzłami 
Lübbenau i Duben w obu kierunkach.

LOTNISKO WE FRANKFURCIE
Rozszerzenie powierzchni płyty postojowej 
lotniska o dodatkowe 160 000 m2 przy użyciu 
nawierzchni betonowej o grubości 40 cm.

WytWórnia mas Bitumicznych  
BErGEr W OrtEnBurG W BaWarii

LOTNISKO W MONACHIUM
Kompleksowe asfaltowanie północnej  
i zachodniej części płyty postojowej.

LABORATORIA BADAŃ ASFALTU BERGER
odpowiadają za niezawodną jakość 
naszych produktów. 

innowAcyJnE RozwiązAniA fiRmy BERGER – nowA JAkość ŻyciA



46 | 47

AUTOSTRADA A94 MONACHIUM – POCKING POD MALCHING
Licząca ok. 150 km długości magistrala A94 między Monachium i Pocking łącząca Niemcy 
z Austrią, Republiką Czeską oraz krajami Europy południowo-wschodniej jest realizowana 
etapami. W ramach tej inwestycji odpowiadamy przede wszystkim za wykonanie obiektów 
inżynieryjnych oraz – jak w przypadku okolicy Malching – robót ziemnych i nawierzchni. Z kolei 
między Forstinning a Pastetten (małe zdjęcie) w ramach projektu pilotażowego i pod kontrolą 
Federalnego Instytutu Transportu Drogowego (niem. BAST) na długości 12 km wykonano  
i przetestowano trzy różne nawierzchnie w celu zapewnienia optymalnej izolacji akustycznej.

OBWODNICA SCHWARZACH (HENGERSBERG) 
Głównym elementem tej obwodnicy jest nowa estakada 
nad doliną Erlachhof w formie czteroprzęsłowego mostu 
o długości 125 m wykonanego z betonu sprężonego.

B8 SCHALDING – SEESTETTEN LÖWENWAND
Kompletna modernizacja pasa ruchu wraz z modernizacją 
instalacji odwadniających; stary asfalt został zerwany za po-
mocą frezarki przy zastosowaniu specjalistycznej technologii.

DROGA ROWEROWA KNADLARN-ZEITLARN
Odcinek o długości 2,3 km jest kluczowym elementem drogi 
rowerowej Wolfach między Vilshofen a Ortenburg. 

DROGA POWIATOWA PA 9 BAD HÖHENSTADT 
Rozbudowa drogi powiatowej PA 9 w Bad Höhenstadt  
z pełnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych.
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BUDOWA DROGI B 388A I MOSTU
Inwestycja stanowi wypełnienie luki między drogą B 388 pod  
Hallbergmoos a FS 44 pod Fischerhäuser i znacząco zmniejsza  
natężenie ruchu między lotniskiem a Monachium.

ST 2580: DOJAZD DO LOTNISKA, CZĘŚĆ WSCHODNIA (FTO)
Budowa ważnego połączenia północ – południe między autostradami A92 i A94, real-
izowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, z koncesją udzieloną na 25 
lat: odcinek V od drogi powiatowej ED 5 do węzła z drogą St 2332 wraz z sześcioma 
mostami. Całkowita długość tej inwestycji drogowej wynosi ok. 4 000 m.

PARKING PRZY DWORCU KOLEJOWYM BLANKENFELDE-MAHLOW
Ten wybudowany pod klucz obiekt oferujący 271 miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych, połączony z galerią handlową, powstał w ramach 
kompleksowej przebudowy centrum miasta Blankenfelde-Mahlow.

GARAŻ PODZIEMNY PRZY ALEXANDERPLATZ W BERLINIE
Inwestycja ta stanowi ważny element rozwoju urbanistycznego centrum Berlina i 
obejmuje rewitalizację jednego z najbardziej znanych placów niemieckiej stolicy.

BERLIN ADLERSHOF
Wykonanie uzbrojenia gruntu w ramach rozbudowy 
Adlershof – dzielnicy Berlina będącej siedzibą organizacji 
naukowych i gospodarczych oraz mediów.

PARKING DLA PRACOWNIKÓW ZF AG W PASSAU
Powierzchnię parkingową na 435 samochodów wybudowano na 
bazie bruku z odpowiednim odwodnieniem; nawierzchnia tras 
komunikacyjnych wykonana została z asfaltu. 

SZKOŁA ŚREDNIA „ST. GEORG” W VILSHOFEN
Budowa wszystkich obiektów pomocniczych  
w ramach generalnej modernizacji obiektu.

PLAC MIEJSKI BAD GRIESBACH
Nowy układ architektoniczny zabytkowego 
placu miejskiego włącznie z precyzyjnymi 
robotami brukarskimi w Bad Griesbach.
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ESTAKADA NA GARMISCHER STRASSE W MONACHIUM
Bezkolizyjna rozbudowa drogi Mittlerer Ring w południowo-zachodniej części 
Monachium z tunelem na placu Luise-Kiesselbach (patrz „Duże projekty”, strona 
26 / 27) obejmuje także budowę estakady na Garmischer Straße nad autostradą 
A96. Ma ona postać trzyprzęsłowej konstrukcji z betonu sprężonego.

MOSTY NA IZARZE W MAMMING (zdjęcie po lewej) I GRÜNECK (zdjęcie po prawej)
Obydwa mosty – każdy mierzący ponad 100 m długości – w znacznym stopniu 
usprawniają regionalną infrastrukturę komunikacyjną. Most w Mamming określany 
jest przez użytkowników mianem „kamienia milowego” i „budowli stulecia”.

BUDOWA KONSTRUKCJI MOSTÓW 
NA AUTOSTRADZIE A8
W ramach projektu pilotażowe-
go realizowanego na zasadzie 
partnerstwa publiczno-prywatnego 
(patrz „Duże projekty”, strona 26 / 
27), firma BERGER BAU wykonała 
szereg konstrukcji estakad. W 
większości przypadków były one 
wykonane w postaci częściowo 
zespolonej i obejmowały część 
nośną z dźwigarów stalowych z 
wypełnieniem z masy betonowej. 
Fotografie przedstawiają (od lewej) 
konstrukcje 36, 39 i 40.

WIADUKT W GRUBHOF
Jednoprzęsłowa konstrukcja ramowa zapewniająca 
bezkolizyjne skrzyżowanie na drodze powiatowej 
PA93, poszerzonej o dodatkowy pas ruchu.

MOST NAD KANAŁEM VILS W SCHLAG-REICHSTORF
Kluczowy element pasa ruchu na tym nowym, trzyprzęsłowym moście 
stanowi sześć prefabrykowanych dźwigarów z betonu sprężonego.  
Zostały one wykonane na bazie gotowej konstrukcji w zakładzie  
BERGER w Wieshof, wraz z płytą kompozytową z masy betonowej.

A70 BW 112A NEUDROSSENFELD
Wygięta, zespolona, ramowa konstrukcja budowlana z 
betonu sprężonego, z szerokością w świetle wynoszącą 
51 m. Podczas realizacji tej inwestycji autostrada A70 
nie była wyłączana z ruchu.

KŁADKA DLA PIESZYCH I ROWERÓW W BEILNGRIES
Projekt wykorzystujący inteligentne, prefabrykowane 
rozwiązania. Kładka przebiega równolegle do mostu Alt-
mühl wzdłuż drogi B299 i zastępuje dawny most Bailey.
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MOST NAD KOHLBICHLGRABEN NEUSTADL
Jednoprzęsłowa konstrukcja złożona z pięciu prefabrykowanych 
dźwigarów z betonu sprężonego i z płyty z masy betonowej. Most 
ten, wybudowany nad obniżeniem terenu o głębokości ok. 10 m, 
stanowi element drogi St 2098, łącząc Siegsdorf i Ruhpolding.
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MOST POD FISCHERHÄUSER
Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania w  
ciągu nowej drogi B 388a w ramach rozwoju 
infrastrukturalnego lotniska w Monachium.

MOST MAYERBACHER W ISMANING
Nowa konstrukcja mostowa, po której nad drogą B471 
poprowadzono Mayerbacherstraße. Obiekt zapewnia 
pełne bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dzięki 
zintegrowanemu chodnikowi dla pieszych i drodze 
rowerowej.

Most Dürrschweinenaab
ten most o długości 135 m jest najbardziej 
cha rakterystyczną konstrukcją na  
obwodnicy buch.

MOST FÜLLBACH
Na trasie kolejowej dla szybkich pociągów ICE, na  
odcinku Monachium – Norymberga – Erfurt, w ramach 
projektu infrastrukturalnego Deutsche Einheit (pol. dosł. 
Niemiecka Jedność) wybudowaliśmy w miejscowości 
Füllbach pięcioprzęsłowy wiadukt kolejowy o długości  
92 m wsparty na czterech filarach z ryglem poprzecznym.

TRZY PROJEKTY BUDOWLANE NA AUTOSTRADZIE A3
Zdjęcie górne: estakada w postaci jednoprzęsłowej ramy stalowej  
(BW 298b, węzeł Biebelried); zdjęcie środkowe: dolny poziom  
bezkolizyjnego skrzyżowania w ciągu B8 wykonany w formie  
integralnej, dwuprzęsłowej konstrukcji ramowej (BW 299a BA II);  
zdjęcie dolne: dwuprzęsłowa konstrukcja ramowa jako „zielony most”  
z chodnikiem dla pieszych (BW 284a).

MOST KOLEJOWY W PLEINTING
Trójprzęsłowa konstrukcja usytuowana na trasie 
kolejowej Passau – Obertraubling w Pleinting. 
Część przejazdową mostu tworzą prefabrykowane 
dźwigary ze strunobetonu z cięgnami sprężającymi 
z opóźnioną przyczepnością.   

MOST MAIERHOF W PASSAU 
Interesująca pod względem konstrukcyjnym, 
trójprzęsłowa, częściowo zintegrowana konstruk-
cja nad drogą St 2125 – zakrzywiona estakada w 
kształcie łuku o bardzo krótkim promieniu (35 m) 
i spadku wzdłużnym rzędu 10 procent.
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ZLÍN - MALENOVICE
Kompleksowa rozbudowa istniejącej ulicy dwupasowej I/49 do 4 pasów, przy 
utrzymaniu ruchu pojazdów, na długości 1744 m. Realizacja projektu wymagała 
równoczesnego przeniesienia 720-metrowego odcinka przebiegającej równolegle 
linii kolejowej Otrokovice-Vizovice. 

POŁĄCZENIE KOLEJOWE PILZNO - STRIBRO
Wykonanie optymalizacji odcinka, obejmującej 
m.in. dostosowanie sieci dróg do przebiegu 
trasy, wprowadzenie rozwiązań z zakresu izolacji 
a  kustycznej oraz dostawa wszystkich podsta wo-
wych materiałów budowlanych.

ODCINEK KOLEJOWY VESELÍ - TÁBOR
Modernizacja i rozbudowa dwutorowej trasy 
kolejowej, obejmująca wykonanie przejścia 
podziemnego w formie ramy żelbetowej na 
dworcu kolejowym Sezimovo Ústí.

KOMPLEKS TUNELI „BLANKA” W CIĄGU OBWODNICY PRAGI
Budowa tunelu „Blanka” o długości 600 m, stanowiącego 
element obwodnicy śródmiejskiej w Pradze.

ULICA KARLOVARSKA, PILZNO
Tramwaje są podstawowym środkiem  
komunikacji publicznej w Pilznie. Firma Berger 
przeprowadziła gruntowną modernizację  
odcinka tramwajowego na ulicy Karlovarska:  
od podłoża toru i torów, przez przewody trak-
cyjne, oświetlenie tras po zagospodarowanie 
przytorowych terenów zielonych.

DWORZEC KOLEJOWY BRECLAV
Renowacja obiektów przydworcowych, obejmująca m.in. 
remont i wykonanie zadaszenia peronu bezpośrednio 
przylegającego do budynku dworca oraz wprowadzenie 
rozwiązań zapewniających lepszą izolację akustyczną.

POŁĄCZENIE KOLEJOWE ZBIROH – ROKYCANY
Szeroko zakrojone roboty modernizacyjne, m.in. 
przejścia nadziemne i podziemne, budynki kole-
jowe, rozwiązania z zakresu izolacji akustycznej.

DROGA EKSPRESOWA R6, NOVÉ SEDLO – JENIŠOV
Budowa odcinka trasy Praga – Marktredwitz na długości 5 km;  
droga R6 jest częścią trasy europejskiej E48 (zob. strona 56/ 57).

ULICA AMERICKÁ W PILZNIE
Kompleksowa renowacja odcinka od mostu Radbuza do ulicy Klatovska, 
m.in. z przewodami zasilającymi i elementami małej architektury.

I/27 TYRSUV SAD – SUKOVA, BA II
Gruntowna rozbudowa drogi szybkiego ruchu z 
4 pasami: uzbrojenie, mosty (zob. strona 56 / 57), 
systemy odwodnienia, izolacja akustyczna.

POŁĄCZENIE KOLEJOWE PLANA - CHEB
Kompleksowa realizacja robót z zakresu rozbudowy i 
przebudowy: m.in. podłoże torów, przejścia nadziemne i 
podziemne, budynki na stacjach, rozwiązania z zakresu 
izolacji akustycznej, dostosowanie sieci dróg.
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I/26 PILZNO – NOVÁ HOSPODA
Estakada wybudowana w ramach realizacji czteropasowej drogi szybkie
go ruchu I/26, jako element ważnego pod względem komunikacyjnym 
połączenia wschód – zachód między Pilznem a wschodnią Bawarią.

I/6 SOKOLOV – TISOVA (1)
Budowa trasy szybkiego ruchu R6 na długości 5,5 km obejmuje także węzły z drogami podporządkowanymi 
oraz systemy odwodnienia, a także mosty; na zdjęciu: monolityczna konstrukcja nad drogą R6.

I/21 NOVA HOSPODA – KOCOV
Monolityczna, ośmioprzęsłowa konstrukcja mostowa o długości 322 m. Jako część drogi 
I/21 rozpina się ona na wysokości do 20 metrów nad doliną rzeki Mze, na wschód od Kocov.

I/6 SOKOLOV – TISOVA (2)
Prefabrykowany most na drodze 
bocznej nad rzeką Tisova.

BUDOWA TRASY R6, NOVÉ SEDLO – JENIŠOV
Jeden z mostów, które zbudowaliśmy w  
ramach realizacji inwestycji infrastrukturalnej  
na trasie R6 (zob. strona 54 / 55)

BUDOWA TRASY I/27, TYRSUV SAD – SUKOVA, BA II
Jeden z mostów, które zbudowaliśmy w ramach realizacji  
inwestycji infrastrukturalnej na trasie I/27 (zob. strona 54 / 55).

MOST 4704 LIPNIK NAD BECVOU
Monolityczna, dwuprzęsłowa konstrukcja nad autostradą 
D47 ze środkowymi podporami z żelbetu.
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TERMINAL KONTENEROWY W PORCIE MORSKIM W GDAŃSKU
Charakterystycznym elementem terminalu jest pirs o szerokości 325 m, który 
wychodzi w Morze Bałtyckie na długość 800 m, a od strony portu styka się z murem 
nabrzeża o długości 650 m. Realizacja inwestycji obejmowała ponadto przygo
towanie 190 000 m2 powierzchni logistycznej z podłączeniem infrastrukturalnym do 
europejskiej sieci drogowej. Firma BERGER BAU POLSKA wykonała całą nawierzchnię 
betonową na potrzeby tego epokowego przedsięwzięcia infrastrukturalnego.

MOSTY WARSZAWSKIE WE WROCŁAWIU
Gruntowna modernizacja i rozbudowa jednego z najbardziej atrakcyjnych 
kompleksów mostowych w „mieście mostów” – Wrocławiu. Realizacja inwestycji 
obejmowała m.in. utworzenie łukowej konstrukcji stalowej o długości 270 m z  
6 przęsłami oraz wykonanie pasów ruchu dla samochodów i tramwajów.

ULICA KOSMONAUTÓW WE WROCŁAWIU
Poszerzenie ulicy do dwóch pasów ruchu na długości 
około 1 km oraz budowa dwóch mostów w obrębie 
nowej obwodnicy autostradowej Wrocławia.

AUTOSTRADA A4 WROCŁAW – LEGNICA
Prowadzona na długości 61,5 km rozbudowa odcinka autostrady o betonowej 
nawierzchni spełniającej najbardziej aktualne standardy techniczne. Inwestycję 
zrealizowano w ciągu dwóch lat przy utrzymaniu ruchu pojazdów.

DROGA KRAJOWA NR 94 WROCŁAW – MAZUROWICE
Modernizacja i rozbudowa pasów ruchu, skrzyżowań oraz 
chodników i dróg rowerowych na długości ponad 30 km.

BUDOWA OBWODNICY M. STARGARD SZCZECIŃSKI
Budowa 11 obiektów inżynieryjnych, w tym estakada E-1 o długości 
356 m nad doliną Ina; 13,5 km długa obwodnica jest częścią drogi 
ekspresowej nr S10 Szczecin – Warszawa.

infRAsTRUkTURAinnowAcyJnE RozwiązAniA fiRmy BERGER – nowA JAkość ŻyciA
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CENTRUM SUROWCÓW ODNAWIALNYCH W STRAUBING
Centrum naukowe i kompetencyjne w Straubing zajmujące się 
eksploatacją surowców odnawialnych przyczynia się do budo
wania wizerunku Bawarii jako wiodącego europejskiego regionu 
wykorzystującego bioenergię. Jakość betonu elewacyjnego tego 
atrakcyjnego wizualnie budynku spełnia wymogi klas SB3 i SB4.

HALA SPORTOWA, BERLIN-PANKOW
Nowy budynek hali sportowej dla dwóch szkół średnich (technikum 
budowlane i technikum przemysłu drzewnego) przy ulicy Malmö 
umożliwia organizowanie zawodów szkolnych i międzyszkolnych.

LEIBNIZHAUS, INSTYTUT ASTROFIZYKI W POCZDAMIE
Nowy budynek naukowy, który pozwala na dalszy rozwój technologiczny Instytutu 
Astrofizyki i zacieśnienie współpracy z innymi instytucjami naukowymi. Leibnizhaus 
został uhonorowany nagrodą Baukulturpreis 2011 Brandenburskiej Izby Architektów.

EdUkAcJA i nAUkA

SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA CONRAD GRAF PREYSING W PLATTLING
Inwestycja od podstaw: kompleks złożony z hali sportowej i trójkondygnacyjnego budynku szkoły, 
wykonany przy użyciu betonu elewacyjnego wysokiej jakości. W opinii użytkowników obiektu 
zapewnia on „optymalne warunki kształcenia w optymalnie zaprojektowanym otoczeniu”.

nowoczesne budownictwo. kreatywność

innowAcyJnE RozwiązAniA fiRmy BERGER – nowA JAkość ŻyciA
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TECHNIKUM FEL, INSTYTUT FRITZA HABERA W BERLIN-DAHLEM
Sercem nowego budynku technikum jest podziemny bunkier zapewniający ochronę przed promieniowaniem radioaktywnym, w 
którym zlokalizowano laser na wolne elektrony. Do produktów firmy BERGER BETON wykorzystanych do realizacji projektu należy 
beton zabezpieczający i beton barytowy. Podczas całej realizacji inwestycji prace naukowe w sąsiadującym instytucie były  
prowadzone w sposób nieprzerwany. Zastosowane rozwiązania pozwoliły ponadto zredukować do minimum poziom wstrząsów.

EdUkAcJA i nAUkA

PRZEDSZKOLE W UNTERFÖHRING SÜD
Przedszkole w Unterföhring dla dziesięciu grup dzieci to dwukondygnacyjny  
budynek z płaskim dachem z jedną kondygnacją piwniczną. Przedszkole zostało  
skonstruowane jako obiekt energooszczędny. Projekt został wyróżniony przez główny 
urząd nadzoru budowlanego oraz Brandenburską Izbę Architektów i umieszczony na  
liście „Modelowych przykładów budownictwa energooszczędnego w Bawarii”.

UNIWERSYTET W POCZDAMIE
Budowa nowego, dużego budynku mieszczącego sale wykładowe i pomieszczenia ćwiczeniowo-seminaryjne  
w kampusie Griebnitzsee stanowi kolejny ważny krok Uniwersytetu w Poczdamie, potwierdzający jego  
aspiracje do uzyskania statusu jednej z najlepszych i najnowocześniejszych szkół wyższych w Niemczech.

nowoczesne budownictwo. kreatywność

innowAcyJnE RozwiązAniA fiRmy BERGER – nowA JAkość ŻyciA
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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH W PLATTLING
Oczyszczalnia ścieków o wysokiej wydajności oraz budynek technolo
giczny w nowoczesnej i przyjaznej dla środowiska fabryce papieru.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ORTENBURG
Rozbudowa i optymalizacja oczyszczalni ścieków Blindham w 
gminie Ortenburg.

GEOVOL UNTERFÖHRING
Budowa centrali energii geotermalnej GEOVOL na północ od 
Monachium; dwukondygnacyjny budynek z tunelem zasilającym.

BIOGAZOWNIA SCHWANDORF II
Kompleksowa modernizacja ścian silosu z fundamentowaniem, 
prowadzona przy bieżącej eksploatacji biogazowni.

ocHRonA śRodowiskA

BIOGAZOWNIA AICHA POD OSTERHOFEN
Działamy dzisiaj na rzecz technologii jutra: budowa 
biogazowni, w której biogaz jest przekształcany na bio
metan, a następnie może być bezpośrednio wprowadzany 
do istniejącej sieci gazu ziemnego.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE W IRLBACH
Zoptymalizowane, betonowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe w polderze Irlbach, 
prawy brzeg Dunaju.

nowoczesne budownictwo. kreatywność

innowAcyJnE RozwiązAniA fiRmy BERGER – nowA JAkość ŻyciA

ZBIORNIK NA WODĘ GRUNTOWĄ NA  
DWORCU KOLEJOWYM ERKNER
Budowa zbiornika na wodę gruntową z wcześniejszą 
dekontaminacją podłoża; inwestycja realizowana przy 
zachowaniu rygorystycznych środków ochronnych  
z uwagi na lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie  
ulicy dojazdowej do dworca kolejowego w Erkner.
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WODOCIĄG KLATOVY
Kompleksowa modernizacja całego zaplecza infra strukturalnego  
z zakresu techniki wodociągowej w ramach realizacji projektu  
„Klatovy – czyste miasto”.

PODZIEMNY ZBIORNIK WODY PITNEJ PILZNO-SYLVAN
Budowla optymalizuje wodno-techniczne zaplecze infrastrukturalne 
Pilzna i zabezpiecza dostawy wody pitnej do dzielnicy Sylvan.

kNow-how w zakresie izolacji akustyczNej
Rozwiązania w zakresie izolacji akustycznej należą do naszych kluczowych 
kompetencji w dziedzinie ochrony środowiska. Zajmujemy się przede  
wszystkim konstruowaniem ścian dźwiękochłonnych o wysokiej skute czności, 
zwłaszcza wzdłuż odcinków komunikacji kolejowej i drogowej. Niektóre 
przykłady tego typu inwestycji przedstawiamy na niniejszej i kolejnej stronie 
(projekty w dziedzinie komunikacji kolejowej i drogowej). Informacje o  
aktualnych inwestycjach BERGER BAU z zakresu izolacji akustycznej znajdą 
Państwo na naszej stronie internetowej: www.BergerHolding.eu. 

AUTOSTRADA A8 ODELZHAUSEN AUTOSTRADA A8 ADELZHAUSEN

AUTOSTRADA A6 DIELHEIM AUTOSTRADA A12 FÜRSTENWALDE DROGA B85 HÖRWALTING DROGA B6n GÜSTEn

innowAcyJnE RozwiązAniA fiRmy BERGER – nowA JAkość ŻyciA
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DWORZEC KOLEJOWY SÜNCHING

OBERAUDORF, ODCINEK ROSENHEIM – KIEFERSFELDENDROGA TRANZYTOWA EBERSBACH AN DER FILS DROGA TRANZYTOWA NEUSTADT AN DER AISCH OSIEDLE MIESZKANIOWE W CARLSGARTEN BERLIN

DROGA TRANZYTOWA W MIEŚCIE ROSENHEIM

DROGA TRANZYTOWA MONACHIUM ZACHÓD B12, OBWODNICA SIMBACH

ocHRonA śRodowiskA i ocHRonA PRzEd HAłAsEminnowAcyJnE RozwiązAniA fiRmy BERGER – nowA JAkość ŻyciA
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         MATERIAŁY BUDOWLANE PRZYSZŁOŚCI

           PRAKTYCZNE, WYTRZYMAŁE, ELASTYCZNE 
Wobec nowoczesnych materiałów budowlanych stawiane są nowe, coraz bardziej rygorystyczne wy-
magania. Powinny one umożliwiać realizację niestandardowych rozwiązań konstrukcyjnych i spełniać 
oczekiwania klientów pod względem estetyki, być nieszkodliwe dla środowiska, odporne na wzrastające 
obciążenia (na przykład w przypadku budowy dróg). Ponadto powinny one zapewniać dodatni bilans 
energetyczny – ten aspekt jest z kolei istotny na etapie wznoszenia budynków. Lista wymagań mogłaby 
być znacznie dłuższa... Nowoczesne materiały budowlane powinny więc umożliwiać tworzenie nowych 
rozwiązań konstrukcyjnych w budownictwie, zwiększać rentowność inwestycji oraz znacząco poprawiać 
jakość życia użytkowników.

Szeroki zakres działalności, którym firma BERGER BETON zajmuje się z pasją, zaangażowaniem i po-
szanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, to dostawa materiałów budowlanych najwyższej jakości.

platforma materiałów BudowlaNych: 
przejrzystość, kompletNość, efektywNość
BERGER BETON to platforma materiałowa GRUPY BERGER z centralą w Passau, ze 
spółkami-córkami w Polsce i Czechach oraz z licznymi zakładami i udziałami w spółkach krajowych i 
zagranicznych. Zaliczamy się do wiodących prywatnych przedsiębiorstw produkujących materiały  
budowlane. Łączymy zalety wydajnych struktur firmy średniej wielkości z międzynarodowym know-how 
oraz kompetencjami regionalnymi. Tym samym jesteśmy solidnym partnerem dla ambitnych przedsię-
biorców budowlanych i klientów prywatnych z sektora budownictwa. Działamy na szeroką, międzyna-
rodową skalę. Wykorzystując nowoczesną technologię oraz z pomocą kreatywnych ekspertów projektu-
jemy, produkujemy i dostarczamy wysokiej jakości materiały budowlane. Wspólnie z naszymi klientami 
opracowujemy indywidualne, całościowe rozwiązania i oferujemy kompetentne, osobiste doradztwo na 
każdym etapie realizacji zamówienia. Działamy profesjonalnie i kompleksowo.

wiele więcej niż beton
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BETON

WYSOKIEJ JAKOŚCI BETON produkowany przez firmę BERGER BETON spełnia wszystkie wymogi stawiane 
w stosunku do tego materiału w budownictwie przemysłowym i konstrukcjach inżynieryjnych, w budowie 
dróg, w budownictwie rolnym – wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba zastosowania betonu o dużej 
niezawodności i wytrzymałości. Oferowane przez nas produkty charakteryzują się wysoką jakością, są eko-
nomiczne i idealnie dostosowane do określonego przez klienta profilu wymogów – od receptury, przez pro-
dukcję i dostawę, po usługi posprzedażne. Nasze standardowe portfolio obejmuje następujące produkty:

 

Dowolna ilość. W dowolnym terminie. 
Sprawdzona, wysoka jakość.

• beton do pali wierconych
• beton do budowy nawierzchni dróg
• beton kolorowy
• beton o podwyższonej  
 wytrzymałości początkowej
• beton wysokiej wytrzymałości 
• beton o dużej twardości 
• beton lekki
• beton łatwozagęszczalny
• beton ciężki
• beton o niskim skurczu

• beton samozagęszczalny
• beton ochronny
• beton architektoniczny 
• beton natryskowy
• beton ze zbrojeniem rozproszonym
• beton chroniący przed szkodliwym  
 promieniowaniem
• beton o bardzo dużej twardości
• beton hydrotechniczny
• beton wypełniający

MATERIAŁY BUDOWLANE PRZYSZŁOŚCIBETON DO ZASTOSOWAŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

BETON ARCHITEKTONICZNY –  
POŁĄCZENIE ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI

BETON KOLOROWY

BETON HYDROTECHNICZNY

BETON WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

BETON CHRONIĄCY PRZED SZKODLIWYM PROMIENIOWANIEM

wiele więcej niż beton

BERGER BETon
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ZAPRAWY

Jedna konstrukcja murowa nie jest równa drugiej. 
Ważną rolę odgrywa tutaj materiał budowlany, 
który spaja konstrukcję – zaprawa. Produkcja za-
praw to kolejna dziedzina, w której cieszymy się 
uznaniem klientów. Jesteśmy postrzegani jako 
specjalista w zakresie produkcji i sprzedaży wyso-
kiej jakości zapraw. Na obszarach, na których  
realizujemy dostawy, pojęcie ZAPRAWA BERGER, 
równoznaczne z produktem kontrolowanym pod 
względem jakości i certyfikowanym, ugruntowa-
ło się w środowisku naszych klientów jako pod-
stawowy wyznacznik jakości.

Asortyment oferowanych przez nas zapraw mu-
rarskich obejmuje pełne spektrum istotnych za-
stosowań i spełnia wszystkie wymagania klientów. 
Nasza oferta obejmuje:

• zwykłą zaprawę murarską
• zewnętrzną zaprawę osłonową
• zaprawę o wysokiej izolacyjności akustycznej
• lekką zaprawę murarską
• lekką zaprawę porowatą Poriment®

WYSOKIEJ JAKOŚCI ZAPRAWY BERGER są ter-
minowo dostarczane na plac budowy betoniarką 
samochodową. Są zawsze świeże, równomiernie 
wymieszane i gotowe do natychmiastowego za-
stosowania; zapewniają także możliwość realizacji 
kompleksowych projektów budowlanych.

Jeśli korzystali już Państwo z ZAPRAW BERGER, 
z pewnością mogą Państwo potwierdzić, że do-
stosowana do indywidualnych zastosowań PRO-
FESJONALNA OFERTA ZAPRAW BERGER nie tylko 
spełnia wymogi wysokiej opłacalności realizacji, 
ale też w znacznym stopniu odciąża inwestora – 
zgodnie z zasadą: „My kontrolujemy postęp budo-
wy. Ty cieszysz się życiem”.

Nasza ZWYKŁA ZAPRAWA  
MURARSKA cechuje się wysoką  
odpornością na nacisk i jest wyjąt-
kowo łatwa w przygotowaniu.

LEKKA ZAPRAWA MURARSKA BERGER  
o korzystnych właściwościach izolacyjnych  
to idealne rozwiązanie do jednopowłokowych 
ścian zewnętrznych.

Naszą ZEWNĘTRZNĄ ZAPRAWĘ OSŁONOWĄ  
stworzyliśmy z przeznaczeniem do dwupowłokowej 
konstrukcji murowej. Zapewnia ona wysoką  
wytrzymałość na nacisk i maksymalną szczelność.

MATERIAŁY BUDOWLANE PRZYSZŁOŚCI

wiele więcej niż beton

ZAPRAWA BERGER O WYSOKIEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ nadaje konstrukcji murowej  
wysoki ciężar objętościowy, poprawiając w ten sposób parametry konstrukcji pod  
względem izolacji akustycznej. Zaprawa jest przy tym w pełni nieszkodliwa dla środowiska.

PORIMENT® – wiązana cementem lekka zaprawa porowata, która doskonale wypełnia dowolne kształty. Dostępna  
również w wersji Poriment®P z kulkami ze styropianu, które tworzą „zintegrowaną izolację cieplną”.
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DOSKONAŁA OBSŁUGA – PO PROSTU ZAWSZE LEPSI

Zarówno w przypadku materiałów budowlanych, jak i usług oferowanych przez firmę BERGER BETON, 
zapewniamy Państwu najwyższy standard jakości. Niezależnie od tego, czy kontaktują się Państwo z 
kiero wnikiem zakładu, doradcą ds. materiałów budowlanych, majstrem, kierowcą betoniarki, pro-
jektantem czy laborantem – wszyscy pracownicy BERGER BETON tworzą kompetentny zespół, którego 
nadrzędnym celem jest oferowanie klientom optymalnych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. 
Naszym mottem jest uwzględnianie potrzeb klienta i wychodzenie im naprzeciw. Działania firmy cechuje  
elastyczność, niezawodność, fachowość, ukierunkowanie na praktyczne zastosowanie i na korzyści  
klienta; ponadto bazują one na wieloletnim doświadczeniu. W efekcie tworzymy optymalne rozwiązania 
oparte na wzajemnym zaufaniu. Wybór naszych usług oznacza dla klienta między innymi:

• wspólne opracowywanie indywidualnych koncepcji betonowania; nasi klienci wielokrotnie podkreślają 
zdolność BERGER BETON do rozwiązywania nawet najbardziej skomplikowanych problemów poprzez 
zastosowanie odpowiednio dobranej receptury betonu

• profesjonalne doradztwo na miejscu, zapewniające maksymalną wydajność czynności i procesów 
produkcyjnych oraz optymalną realizację działań na placu budowy; kierowcy naszych betoniarek nie 
są ludźmi z zewnątrz, ale zaangażowanymi pracownikami BERGER, którzy doskonale znają specyfikę 
placów budowy i technologię produkcji betonu

• bezwzględną terminowość dostaw i najkrótszy czas reakcji. Klient określa termin dostawy, a my pode-
jmujemy wszystkie możliwe działania, aby został on dotrzymany. Dysponujemy zaawansowanym i 
utrzymywanym przez własny warsztat sprzętem w wystarczającej ilości – od zwykłej betonomieszarki, 
poprzez tzw. „pompogruszki”aż po pompy do betonu o dużym wysięgu. Korzystamy z dyspozytorni, 
określającej pozycje kierowców z wykorzystaniem technologii GPS. Zatrudniamy kierowców, którzy 
znają dany region, a tym samym są w stanie w najkrótszym czasie dotrzeć na plac budowy. Także  
profesjonalna logistyka stanowi jeden z naszych kluczowych atutów.

Precyzja i profesjonalizm naszych usług stanowią wartość dodaną dla klienta. Stale realizowany jest 
proces optymalizacji działań. Klienci postrzegają firmę BERGER jako solidnego i niezawodnego partnera, 
który nie poprzestaje na osiąganiu wyznaczonych celów. Po wykonaniu zlecenia przystępujemy w wielu 
przypadkach do kolejnych wspólnych projektów. Dbamy o to, by nasi klienci byli zawsze zadowoleni ze 
współpracy z BERGER. W każdej sytuacji zapewniamy najwyższy standard procesów i usług! 

MATERIAŁY BUDOWLANE PRZYSZŁOŚCI

Zdalnie sterowane węzły betoniarskie BERGER to niewątpliwe ułatwienie dla nabywców betonu.  
Także poza typowymi godzinami pracy można w nieskomplikowany sposób produkować WYSOKIEJ  
JAKOŚCI BETON BERGER. Możliwa jest produkcja na poziomie do 100 m3 dziennie. ZDALNIE STEROWANE 
WĘZŁY BERGER BETON znajdują się już w Grafenau, Bad Freienwalde, Oschatz i Halle w Niemczech.

wiele więcej niż beton
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 Qualitätspolitik  

der  

 BERGER BETON GMBH 
 

Um sich dem europaweitem Trend der gesamtheitlichen Qualitätssicherung anzuschließen ist in 

unsere Firmenstruktur ein Managementsystem nach DIN EN ISO 9001:2008 integriert. 

 

Nachstehende Faktoren rechtfertigen die Integration und Weiterentwicklung eines Management-

Systems in die bestehende Organisation nachhaltig und stellen auch die Leitlinien unserer 

Qualitätspolitik dar. 

 

1. Durch das Management-System sollen alle Mitarbeiter aller Ebenen in unser 

Qualitätsbewußtsein der von uns angebotenen Produkte- und Dienstleistungen miteinbezogen 

werden. 

 

2. Durch die schriftlichen Festlegungen der Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten sowie die 

Darstellung von Verfahren soll den Mitarbeitern die Relevanz ihrer Tätigkeit übermittelt 

werden. 

 

3. Die BERGER BETON GMBH will durch das integrierte M.-System den Mitarbeitern und den 

Kunden darlegen, dass Tradition und Weiterentwicklung, im Sinne von Innovation, nicht im 

Gegensatz stehen. 

 

4. Aus der zentralen Unternehmenssteuerung soll durch das M.-System ein 

gemeinschaftsorientiertes Denken mit einer Niveauangleichung an allen Standorten entstehen, 

dadurch sollen die Vorteile an neuen Erkenntnissen und Erfahrungen an alle Kunden von 

BERGER BETON GMBH weitergegeben werden. 

 

5. Durch die genauen Analysen und ständigen Verbesserungen unserer Verfahren sollen 

Fehlerquellen bereits vor dem Entstehen ermittelt und beseitigt werden. 

 

6. Durch die Transparenz der inneren Abläufe, von Auftragannahme über Verwaltung bis hin zur 

Produktübergabe, soll ersichtlich werden, dass die BERGER BETON GMBH einen hohen 

Ordnungsgrad erreicht hat. Dies dient als Beweis für eine professionell organisierte 

Firmenstruktur. 

 

Die Geschäftsleitung verpflichtet sich und alle Mitarbeiter auf die folgenden Qualitätsziele, 

abgeleitet von der Qualitätspolitik, einzugehen und ihre Arbeitsweise entsprechend auszurichten. 

 

1. Minimieren der Informationsdurchlaufzeiten durch die richtigen Informationen an die richtigen 

Stellen.  

 

2. In allen Prozessen und Dienstleistungen gilt für uns das Vorsorgeprinzip, d.h. Fehlerverhütung 

an Stelle von Fehlerkorrektur. 

 

3. Jeder Mitarbeiter hat Eigenverantwortung für seinen Arbeitsbereich in vollem Umfang seines 

Arbeitsergebnisses und ist deshalb auch verpflichtet Fehlleistungen aufzuzeigen, 

Verbesserungen zu fördern und den Kunden vor fehlerhaften Produkten oder Dienstleistungen 

zu schützen. 

BERGER BETon MATERIAŁY BUDOWLANE PRZYSZŁOŚCI

PROJEKTOWANIE OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ.  
KONTROLA JAKOŚCI.

Producent materiałów budowlanych bez własnego laboratorium jest jak kucharz bez kuchni. Rozwijając 
tę metaforę, można stwierdzić, że 14 naszych certyfikowanych centrów technologii betonu w Niemczech, 
Polsce i Czechach to wyrafinowane i gustowne kuchnie, w których gotują najlepsi kucharze na świecie. 
To jedna z podstaw naszej silnej pozycji rynkowej w zakresie produkcji betonu, zapraw, jastrychów i 
kruszyw.Są to główne zakresy działalności naszych wysoko wykwalifikowanych technologów. Pracują 
oni w nowoczesnych, świetnie wyposażonych laboratoriach, w których możliwe jest przeprowadzanie 
znacznie większej ilości badań, a przy tym uzyskanie dużo wyższej dokładności, niż w laboratoriach stan-
dardowych. Do celów obsługi i nadzoru procesów realizowanych na placach budowy korzystamy z po-
jazdów i mobilnego sprzętu badawczego. Nasze najważniejsze zadania z tego zakresu można zdefiniować  
następująco:

• planowanie i optymalizacja receptur
• badania betonu świeżego i stwardniałego
• badania zgodności zapraw i jastrychów
• badania jakości kruszyw
• kompletne kontrole jakości na potrzeby wewnętrzne i dla zleceniodawców zewnętrznych: od doboru 

materiałów wyjściowych, przez testowanie receptur, bezawaryjną produkcję i terminową dostawę na 
plac budowy – po montaż i odbiór końcowy.

Drugim filarem naszego rygorystycznego systemu zarządzania jakością jest aktywne sterowanie  
i skuteczna kontrola całego łańcucha produkcji i zaopatrzenia. Tego typu działania są mo- 
żliwe dzięki zastosowaniu szybkiej i dobrze skomunikowanej sieci informacyjnej. Zapewnia ona bez-
pośrednią i celową obsługę każdego zamówienia, gwarantując tym samym najwyższą jakość pro-
duktu i terminowość dostawy. Przekłada się to na konkretne wartości dla naszych klientów: mak-
symalne korzyści przy minimalnych nakładach – niezależnie od tego, czy potrzebować będą 
Państwo określonego rodzaju betonu, konkretnej zaprawy lub specjalnego jastrychu pływającego. Pod 
względem JAKOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH firma BERGER nie uznaje żadnych kompromisów!

Jeszcze ważniejszy, a często wręcz decydujący jest 
jednak dla naszych klientów inny czynnik – oso-

biste DORADZTWO ze strony ekspertów BERGER 
BETON. Obejmuje ono konsultacje inżynie-

ryjne przed, podczas, a w razie potrzeby  
także po zakończeniu budowy. Oferujemy  

Państwu gwarancję jakości wszystkich 
działań i procesów BERGER BETON.

wiele więcej niż beton
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EKONOMICZNE KANAŁY ZAOPATRZENIA ...

Ponad 60 betoniarni w korzystnych lokalizacjach w Bawarii, Saksonii, Saksonii-Anhalt, Turyngii,  
Berlinie-Brandenburgii i Hamburgu, w zachodnich, środkowych i południowych Czechach oraz w zachod-
niej Polsce tworzy rozległą sieć zaopatrzeniową danych regionów w WYSOKIEJ JAKOŚCI BETON BERGER. 
Obsługujemy także duże place budowy, korzystając przy tym z mobilnych węzłów do produkcji betonu.

Niezależnie od tego, czy korzystają Państwo z rozwiązań mobilnych, czy też stacjonarnych, wszystkie in-
stalacje BERGER wykorzystują najnowocześniejszą, sterowaną mikroprocesorowo technologię mieszania, 
są wyposażone w odpowiednie oprogramowanie i obsługiwane przez wykwalifikowany personel BERGER 
BETON. Za kontrolę jakości w czasie rzeczywistym odpowiada centralne laboratorium BERGER w Passau 
– bez zatwierdzenia przez BERGER Passau nie może być realizowany żaden proces w żadnym zakładzie 
lub przedstawicielstwie BERGER. Dzięki temu możemy zagwarantować, że zamówiony beton zostanie 
dostarczony o odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości, a betoniarka ze świeżym betonem pojawi się 
terminowo w miejscu jego wykorzystania.

W ocenie naszych klientów węzły BERGER BETON stanowią obecnie standard pod względem optymalnej 

jakości i wysokiej opłacalności.

wiele więcej niż beton

Na potrzeby dużych projektów budowlanych udostępniamy wydajne, mobilne  
węzły betoniarskie. Umożliwiają one produkcję WYSOKIEJ JAKOŚCI BETONU BERGER  
praktycznie do wszystkich zastosowań i w dowolnej ilości bezpośrednio na placu budowy  
Tu: betoniarnia w Dasing i żwirownia Neul - budowa autostrady A8 Augsburg-Monachium, 
projekt pilotażowy zrealizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Węzeł typu „leżąca wieża“ w Hamburgu, Grusonstraße. 
Ze względu na eksponowane położenie w centrum  
miasta, instalacja musiała zostać skonstruowana w 
położeniu poziomym. Wydajność: do 100 m3 na godzinę.

BERGER BETon
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Proces produkcji oparty jest z jednej strony na scentralizowanych zakupach substancji wyjścio-

wych, które częściowo pochodzą z własnych zasobów BERGER. Z drugiej strony – bazujemy na 

usługach wewnętrznych: od kompleksowego doradztwa, przez kontrolę jakości, po logistykę z 

własną flotą betoniarek i mobilnych pomp do betonu, które są stale utrzymywane w stanie 

pełnej sprawności przez warsztaty BERGER. Wszystkie te czynniki przekładają się na faktyczną i 

realną korzyść dla naszych klientów.

... I ZAAWANSOWANE PROCEDURY USUWANIA ODPADÓW

Firma BERGER BETON rozpoczęła działalność w zakresie recyklingu świeżego i starego betonu już przed 
ponad 35 laty, kiedy słowo „recykling” było jeszcze w branży pojęciem zupełnie obcym. To – wów czas 
awangardowe – podejście do kwestii przetwarzania odpadów stanowi dzisiaj standard w dziedzinie 
ochrony środowiska, a nasze przedsiębiorstwo korzysta w celu jego realizacji z zaawansowanych roz-
wiązań technicznych.

W zakładzie produkcji betonu BERGER w Unterbrunn w Monachium zainstalowaliśmy na przykład system 
recyklingu pozostałości świeżego betonu, który oprócz betoniarek może obsługiwać na tym samym leju 
wylotowym także pompy do betonu, bez dodatkowych nakładów finansowych. Pozostałości świeżego 
betonu są rozkładane na substancje wyjściowe i ponownie wprowadzane do obiegu procesowego. Insta-
lacja jest wyposażona w kompletny układ oczyszczania wody.

Stary beton przetwarzamy na kruszywa o jakości substancji pierwotnej, które znajdują zastosowanie do 
produkcji betonu świeżego.

Przedsiębiorstwo BERGER BETON wyznacza standardy w zakresie utylizacji odpadów betonowych w 

sposób przyjazny dla środowiska, unikając nadmiernego zużycia surowców naturalnych, łączy zawsze 

ekologię z ekonomią.

wiele więcej niż beton

Biuro - plac budowy - zakład produkcji betonu. Nowoczesne środki komunikacji 
zapewniają terminową realizację i kompletność dostaw.

Warsztaty BERGER nie tylko zapewniają 
sprawność funkcjonowania naszej floty 
pojazdów, ale także gwarantują bezawaryjne 
działanie instalacji do mieszania betonu.

	  

Instalacja BERGER do recyklingu pozostałości 
betonu w zakładzie Unterbrunn pod Monachium.

Niezawodna logistyka: betoniarki z automatycznym  
dozowaniem fluidyzatora, ciągniki siodłowe, mobilne pompy  
do betonu z długością wysięgnika do 58 m oraz silosowe  
cementowozy są codziennie wysyłane do klientów BERGER.
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wiele więcej niż beton

WĘZEŁ AUTOSTRADOWY NEUFAHRN
Do betonowania pasów ruchu w ramach położonego na wysokości 15 m kluczowego elementu węzła o długości ok.  
200 m potrzebny był beton o zróżnicowanych parametrach. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest specjalistyczny  
BETON WYSOKIEJ JAKOŚCI do wykonywania masywnych elementów mostów i wiaduktów w technologii betonu sprę
żonego. Za przygotowanie receptury, produkcję, dostawę i przepompowanie betonu odpowiadała firma BERGER BETON. 

PLAC LUISE-KIESSELBACH W MONACHIUM
Na potrzeby budowy tunelu przebiegającego pod placem Luise-Kiesselbach  
opracowaliśmy specjalny beton o zwiększonej odporności przeciwpożarowej.

CENTRUM KULTURY W UNTERFÖHRING
Wszystkie widoczne elementy betonowe spełniają najwyższe wymogi jakościowe. Na 
elementach ściennych beton został dodatkowo uszlachetniony dodatkiem tlenku tytanu.

HALA MAGAZYNOWA W LANGENSTEINBACH 
Do wykonania podłogi hali dużego magazynu centralnego 
wykorzystano beton przeznaczony do dużych obciążeń. 

BERGER BETon - GwARAncJA nAJwyŻszEJ JAkości

Nasze 
kompeteNcje
Dowodem wiodącej pozycji BERGER 
BETON w europejskiej branży budowla-
nej są nasze referencje. WYSOKIEJ 
JAKOŚCI BETON BERGER ma szeroki 
zakres zastosowania – od specja-
listycznych posadzek przemysłowych  
po skomplikowane konstrukcje 
inżynieryjne i budynki. Na przykładzie 
wybranych projektów prezentujemy 
Państwu na kolejnych stronach nasze 
kompetencje w dziedzinie wysokiej 
jakości rozwiązań dotyczących pro-
dukcji betonu.

BETON A ESTETYKA
Wyższa Szkoła Telewizji i Filmu oraz Muzeum Narodowe Sztuki Egipskiej w Monachium mają swoje siedziby w bu-
dynkach stworzonych z jedynych w swoim rodzaju monolitowych bloków z betonu elewacyjnego. Przedsiębiorstwo 
BERGER BETON precyzyjnie zrealizowało tutaj wizję estetyczną architekta – zarówno wnętrza budynku, jak i jego 
wyglądu zewnętrznego. Udało nam się podnieść beton elewacyjny do rangi tworzywa artystycznego.
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MOST SAALETALBRÜCKE W JENIE
Uczestniczyliśmy w renowacji zabytkowego mostu 
w Jenie, dostarczając ok. 38 000 m3 betonu.

MOST WALDSCHLÖSSCHENBRÜCKE W DREŹNIE
Na etapie realizacji tej inwestycji infrastrukturalnej wykorzystano 
ok. 44 000 m3 betonu dostarczonego przez BERGER BETON. 

PARKING PRZY OGRODZIE ZOOLOGICZNYM W LIPSKU
W projekcie parkingu przewidziano zastosowanie betonu o wysokiej 
wytrzymałości; objętość wykorzystanego betonu wyniosła 11 300 m3.

Ten 3,1-kilometrowy tunel jest częścią sześciopasmowej autostrady A4. Dwie mobilne  
instalacje do mieszania betonu, dostarczone przez firmę BERGER, znajdują się przy portalu 
wschodnim i zachodnim. Zostanie tutaj wykorzystane ok. 320 000 m3 WYSOKIEJ JAKOŚCI 
BETONU: 160 000 m3 betonu natryskowego i 160 000 m3 betonu konstrukcyjnego.

FABRYKA BMW W LIPSKU
Przedsiębiorstwo BERGER BETON dostarczyło 
ok. 20 000 m3 WYSOKIEJ JAKOŚCI BETONU do 
budowy zakładu produkcyjnego „Elektroauto”.

W celu realizacji specjalistycznych zadań związanych z renowacją 
KOŚCIOŁA MARII PANNY W DREŹNIE dostarczyliśmy odpowiednie 
rozwiązania z wykorzystaniem BETONU WYSOKIEJ JAKOŚCI; podczas 
wykonywania wspomnianych prac zastosowano m.in. mobilną  
pompę do betonu o długości 52 m.

HALA WIELOFUNKCYJNA W LIPSKU
To jedna z kilku hal wielofunkcyjnych w rejonie Lipska, w  
której wykorzystano WYSOKIEJ JAKOŚCI BETON BERGER.

wiele więcej niż beton

MOST ELBEBRÜCKE W MÜHLBERG
Do budowy tego 700-metrowego mostu opracowaliśmy beton o 
wysokiej wytrzymałości, m.in. beton samozagęszczalny do innowa-
cyjnych zastosowań w konstrukcjach specjalnych. W roku 2010 bu-
dowla ta została uhonorowana prestiżową nagrodą Brückenbaupreis.

BERGER BETon - GwARAncJA nAJwyŻszEJ JAkości
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ŚLUZA WUSTERWITZ
Na potrzeby budowy nowej śluzy południowej na Kanale 
Ława-Hawela dostarczyliśmy ok. 50 000 m3 WYSOKIEJ 
JAKOŚCI BETONU BERGER.

PARLAMENT KRAJOWY BRANDENBURGII
W nowym budynku parlamentu krajowego w Poczdamie 
użyto ok. 26 000 m3  WYSOKIEJ JAKOŚCI BETONU BERGER.

PODNOŚNIA STATKÓW W NIEDERFINOW
W ramach wspólnej inwestycji dostarczyliśmy ogółem  
63 000 m3 podwodnego betonu na potrzeby budowy  
nowej podnośni statków.

wiele więcej niż beton

GARAŻ PODZIEMNY PRZY ALEXANDERPLATZ W BERLINIE
Dostarczenie ok. 20 000 m3 WYSOKIEJ JAKOŚCI BETONU 
było trudnym przedsięwzięciem logistycznym ze względu 
na ograniczenia konstrukcyjne i przestrzenne budowy.

MOST NA HAWELI POD BRIESELANG
Do budowy mostu na Haweli (autostrada A10) wykorzys-
taliśmy 14 000 m3 WYSOKIEJ JAKOŚCI BETONU BERGER.

UNIWERSYTET POCZDAM GRIEBNITZSEE
Realizacja tego projektu jest przykładem naszych kompetencji w  
zakresie tworzenia zaawansowanych rozwiązań z wykorzystaniem 
betonu elewacyjnego. W tym przypadku beton elewacyjny zyskał od-
powiedni wygląd po dokładnej obróbce i pracach wykończeniowych.

BERGER BETon BERGER BETon - GwARAncJA nAJwyŻszEJ JAkości
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OBIEKT MIESZKANIOWY I KOMERCYJNY W BUDWEIS
Do realizacji tego kompleksu dostarczyliśmy ogółem 6 000 m3 WYSOKIEJ 
JAKOŚCI BETONU BERGER (dostawa i realizacja: BERGER BOHEMIA).

MERCURY BUDWEIS
Na budowie centrum komunikacyjno-handlowego MERCURY nasza spółka-córka 
BERGER BOHEMIA dostarczyła i zabudowała 12 500 m3 WYSOKIEJ JAKOŚCI BETONU.

BUDVAR ARENA W BUDWEIS
Posadzkę hali wykonano przy użyciu 
WYSOKIEJ JAKOŚCI BETONU BERGER.

OBIEKT MIESZKALNY PILZNO-LOCHOTIN
WYSOKIEJ JAKOŚCI BETON BERGER - od  
fundamentów aż po dach – ogółem 3 000 m3.

TOR WYŚCIGOWY (WYŚCIGI PSÓW) W SPORTAREAL, PRAGA MOTOL 
Do budowy powierzchni toru wyścigowego dostarczyliśmy  
4 000 m3 WYSOKIEJ JAKOŚCI BETONU.

PODŁOGA HALI PRZEMYSŁOWEJ W PRADZE-HOSTIVICACH
Na ten plac budowy dostarczyliśmy 3 500 m3 WYSOKIEJ JAKOŚCI 
BETONU BERGER przystosowanego do dużych obciążeń.

wiele więcej niż beton

BERGER BETon - GwARAncJA nAJwyŻszEJ JAkości
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TECHMANIA PILZNO
Centrum naukowe, planetarium i muzeum: WYSOKIEJ 
JAKOŚCI BETON na potrzeby realizacji tego ambitnego 
projektu dostarcza przedsiębiorstwo BERGER BETON.

DOJAZD DO AUTOSTRADY
Do budowy mostu pod Tyrsuv Sad zastosowano 
WYSOKIEJ JAKOŚCI BETON BERGER.

LOKALNA OBWODNICA, TREMOSNA
Projekt obejmował budowę mostu z 
WYSOKIEJ JAKOŚCI BETONU BERGER.

KOLEKTOR WODNY PILZNO-TYRSUV SAD
Zbiornik sedymentacyjny kolektora wodnego przy wiadukcie 
Pilzno-Tyrsuv Sad został zbudowany przy użyciu WYSOKIEJ 
JAKOŚCI BETONU BERGER.

BUDOWA ŚCIEKÓW PRZYKRAWĘŻNIKOWYCH
Specjalny zakres zastosowania WYSOKIEJ JAKOŚCI BETONU BERGER  
to budowa ścieków przykrawężnikowych; przykład na zdjęciu  
przedstawia realizację przy ulicy wylotowej Pilzno-Nova Hospoda.

ZAPORA LITICE
Podczas prac związanych z renowacją mostu na zaporze w Liticach najczęściej 
stosowanym materiałem był WYSOKIEJ JAKOŚCI BETON BERGER.

KLINIKA PILZNO-LOCHOTIN
W nowym budynku działu onkologicznego zastosowano beton BERGER 
zapewniający ochronę przed promieniowaniem.

wiele więcej niż beton

BERGER BETon - GwARAncJA nAJwyŻszEJ JAkości
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THESPIAN WROCŁAW
W obiekcie wielofunkcyjnym THESPIAN do bu
dowy reprezentacyjnych pomieszczeń biurowych 
i eleganckich mieszkań zastosowano ok. 9 600 m3 
WYSOKIEJ JAKOŚCI BETONU BERGER.

wiele więcej niż beton

Most na ul. stRuGa, oPolE
Most wiszący nad dworcem kolejowym w opolu 
został wzniesiony z wykorzystaniem stabilnego 
betonu konstrukcyjnego oraz specjalnie zapro- 
jektowanego samozagęszczalnego betonu BERGER.

CENTRUM HANDLOWE „KAROLINKA” W OPOLU
Do budowy posadzki przemysłowej zastosowano 
beton BERGER z dodatkiem włókien stalowych.

GŁÓWNY DWORZEC KOLEJOWY W POZNANIU
Nowoczesny węzeł komunikacji autobusowej, kolejowej i szybkiej  
kolei miejskiej w centrum handlowo-rekreacyjnym – do jego budowy 
wykorzystano ponad 30 000 m3 WYSOKIEJ JAKOŚCI BETONU BERGER.

AQUARIUS BUSINESS HOUSE WROCŁAW
Nowoczesny kompleks biurowy, do którego budowy 
firma BERGER dostarczyła ogółem 24 000 m3  
BETONU spełniającego wszelkie wymogi jakościowe.
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wiele więcej niż beton

BETONY KOLOROWE, DOSTĘPNE WE 
WSZYSTKICH BARWACH I ODCIENIACH

BETON O OBNIŻONEJ WARTOŚCI SKURCZU DO  
BEZFUGOWEGO UKŁADANIA DUŻYCH POWIERZCHNI

BETON ELEWACYJNY DO DESIGNERSKICH  
ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH

SZYBKOSCHNĄCY BETON DROGOWY,  
KLASA WYTRZYMAŁOŚCI C30/37  
DO SZYBKICH NAPRAW DRÓG

BETON O BARDZO DUŻEJ 
WYTRZYMAŁOŚCI, KLASA 
WYTRZYMAŁOŚCI C 80/95

BETON O WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI OGNIO
CHRONNEJ, KLASA WYTRZYMAŁOŚCI C 35/45

CIĘŻKI BETON BARYTOWY: BETON, KTÓRY DZIĘKI ZAWARTOŚCI CIĘŻKIEGO 
KRUSZYWA BARYTOWEGO WYKAZUJE SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI POD 
WZGLĘDEM POCHŁANIANIA SZKODLIWEGO PROMIENIOWANIA

Nasza  
oferta zawsze 
wykracza poza ...
standardowe rozwiązania. 
Poniżej przedstawiamy dziewięć  
projektów BERGER BETON wykracza-
jących poza rozwiązania standardowe.

BETON DO PŁYT DROGOWYCH, ODPORNY NA 
DZIAŁANIE SOLI DROGOWEJ, PIGMENTOWANY,  
POROWATY, O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE

PŁYNNY MATERIAŁ WYPEŁNIAJĄCY UMOŻLIWIA 
BEZPROBLEMOWY DEMONTAŻ KONSTRUKCJI

BETON SAMOZAGĘSZCZALNY Z DODATkiEM 
WŁÓkiEN STALOWYCH DO BUDOWY REAkTORÓW

BERGER BETon BERGER BETon - GwARAncJA nAJwyŻszEJ JAkości
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Działalność firmy Berger w segmencie „surowce” w pełni odzwierciedla naszą ogólną filozofię, 

akcentującą maksymalną niezależność od podmiotów trzecich oraz możliwość zaoferowania  

klientom i zamawiającym „wszystkich elementów z jednego źródła”. Nasza niezależność 

jest gwarancją Państwa bezpieczeństwa - pod każdym względem: od pozyskiwania, przez  

przetwarzanie, po dostawę wysokiej jakości surowców.

jakość od sameGo początku
Należące do BERGER międzynarodowe bazy surowcowe w Niemczech, Polsce i 

Czechach są stale rozbudowywane i optymalnie dostosowywane do zmienia-

jących się potrzeb klientów, w celu zapewnienia ekonomicznego, wydajnego i terminowego  

zaopatrzenia w surowce. Oferujemy najwyższej jakości piasek, żwir i grys. Są to surowce, które 

znajdują podstawowe zastosowanie w wielu sektorach gospodarki i przemysłu, a przede wszy-

stkim w produkcji materiałów budowlanych, które są w stanie spełnić wymagania przyszłości.  

Nasza działalność w dziedzinie surowców prowadzona jest w oparciu o filozofię: jakość od  

samego początku. 

POZYSKIWANIE SUROWCÓW –      
          BEZPIECZNA
     PRZYSZŁOŚĆ

źródło pewnego zaopatrzenia  

BERGER sURowcE
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Pásový dopravník nové generace ve štěrkovně v Altenau.

wydoBycie Na wysokim poziomie
W Niemczech, w położonym w Brandenburgii Altenau oraz w saksońskim Paschwitz, produkujemy  
wysokiej jakości żwir i piasek. Surowce są pozyskiwane techniką wydobycia na mokro i przetwarzane w 
nowoczesnych maszynach i instalacjach z zachowaniem najbardziej rygorystycznych wymogów dotyczą-
cych jakości. Dzięki temu uzyskujemy surowce o pożądanych uziarnieniach oraz mieszanki żwiru i piasku 
skomponowane z najkorzystniejszych klas jakości i frakcji.

Bazy surowcowe GRUPY BERGER w Polsce (Wieśnica i Goczałków) oraz w Czechach (Zahrádka i Mladotice) 
to wydajne kamieniołomy granitu, w których stosowana jest mobilna i efektywna technologia kruszenia. 
Zainstalowane są tam ponadto jedne z najnowocześniejszych linii przetwórczych w Europie. Produktem 
końcowym jest najwyższej jakości grys standardowy, grys szlachetny i mieszanki mineralne.

termiNowość, ekoNomia i ochroNa środowiska
Wysokiej jakości surowce wymagają optymalnej i sprawnej logistyki, zarówno ze względu na konieczność 
zagwarantowania terminowości dostaw, jak i zapewnienia opłacalności transportu. Ścisła współpraca z 
BERGER LOGISTIK zapewnia nam maksymalną elastyczność i mobilność, a równocześnie przyczynia się do 
redukcji obciążenia środowiska naturalnego – zarówno w przypadku przewozów na krótkich, jak i długich 
dystansach. Niezależnie od tego, czy dostawa ma trafić do zakładu przetwórczego, czy też bezpośrednio na 
plac budowy, za każdym razem realizowana jest sprawnie i terminowo.

Gruntownie zmodernizowaliśmy zakład surowcowy 
w Wieśnicy. W obiekcie tym są obecnie stosowane 
najnowocześniejsze technologie europejskie. W  
kamieniołomie eksploatowana jest największa w 
Polsce mobilna kruszarka do wstępnego kruszenia.

POZYSKIWANIE SUROWCÓW – BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ

Nasz zakład surowcowy Zahrádka w Czechach  
jest jednym z naj no wocześniejszych i najbardziej  
wydajnych obiektów tego typu w Europie.

źródło pewnego zaopatrzenia  

W Polsce często transportujemy ciężkie ładunki drogą kolejową. 
Maksymalny ciężar brutto pociągu towarowego BERGER  
wynosi 4 800 ton; lokomotywa spalinowa generuje moc  
3 300 koni mechanicznych. To jedne z najcięższych składów  
w Europie, ciągniętych przez pojedynczą lokomotywę.

Podobnie jak w Zahrádce, także w Mladoticach – zakładzie 
surowcowym posiadającym własną bocznicę kolejową – jakość 
kamienia i produkcja spełniają wszystkie obowiązujące normy.

BERGER sURowcE
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certyfikowaNa jakość: surowce do wszelkich zastosowań
Firma BERGER dostarcza odpowiednie surowce do wszystkich zastosowań. Spełniają one  

najbardziej rygorystyczne wymogi jakościowe. Wszystkie posiadają niezbędną certyfikację. 

Zakres ich zastosowań obejmuje produkcję asfaltu i betonu, budowę torowisk, ogrodnictwo i 

architekturę krajobrazu, budowę pól golfowych, obiektów sportowych i ulic, inżynierię wodną, 

tworzenie warstw mrozoodpornych i drenażowych, prace brukarskie, wymianę gruntu i pro-

dukcję gabionów... Zakres zastosowania surowców BERGER jest niemal nieograniczony.

POZYSKIWANIE SUROWCÓW – BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ

źródło pewnego zaopatrzenia  

BERGER sURowcE
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Cement CEMODUR i CHROMATIN definiuje najwyższy standard jakości w Europie.

NOWA DYNAMIKA
W ramach ekspansji na rynki wschodnioeuropejskie nawiązaliśmy współpracę z ważnym słowackim  
producentem cementu, a obecnie naszym partnerem strategicznym: LADCE CEMENTAREN. Decyzja ta  
otwiera przed przedsiębiorstwem o 120-letniej historii zupełnie nowe perspektywy. Pierwszym przykładem 
nowej wizji jest założenie spółki LADCE BETON. To ambitne i jeszcze stosunkowo młode przedsiębiorstwo 
nawiązało już współpracę z wieloma firmami z obszaru zachodniej Słowacji jako dostawca najwyższej 
jakości betonu wytwarzanego na bazie najlepszego cementu. Niedawno utworzona spółka prężnie się 
rozwija i nadaje nową dynamikę również naszym działaniom. 

cemeNt z ladce: Najwyższa jakość w europie
Považská cementáreň w Ladce to europejski pionier produkcji cementu. Już przed ponad 
120 laty rozpoczęto tutaj wytwarzanie wysokiej jakości cementu portlandzkiego. Dzisiaj 
należy on do ekstraklasy europejskich cementów.

W Ladcach występują optymalne warunki do osiągania ponadprzeciętnych wyników:
• Zakład produkcji cementu w Ladcach korzysta z zasobów surowcowych o najwyższym standardzie 

jakości, pochodzących z kamieniołomu Butkov.
• Obiekty produkcyjne na bardzo wysokim poziomie technologicznym umożliwiają uzyskanie optymal-

nego stosunku ceny do jakości.
• Innowacyjne myślenie w dziedzinie efektywnego, nieszkodliwego dla środowiska projektowania 

procesów i rozwoju produktów zapewnia bezpieczną pozycję firmy w przyszłości.
• Partnerstwo strategiczne z GRUPĄ BERGER jest gwarancją stabilności i niezależności na rynku.

W wyniku realizacji powyższej strategii uchodzimy wśród naszych klientów za jednego z wiodących 
producentów wysokiej jakości cementu o unikalnych właściwościach. Nie ma chyba znaczącego projektu  
budowlanego w Słowacji, przy realizacji którego nie korzystano z cementu z Ladce. Produkt ten jest 
również stosowany do realizacji dużych projektów na terenie Niemiec (m.in. konstrukcje betonowe  
szybkiej kolei ICE na odcinku między Denkendorfem a Ingolstadt).
Myśląc o rozwoju firmy w przyszłości, również stawiamy na innowacyjność i ekonomiczność. Opracowy-
wanie nowych produktów i stała optymalizacja procesów produkcyjnych pozwoli spółce Ladce Cement 
nadal zwiększać zakres rozpoznawalności swoich produktów na Słowacji i prowadzić ekspansję na inne 
rynki UE.

         BUDOWNICTWO Z TRADYCJAMI
PARTNERSTWO STRATEGICZNE

fundament bezpiecznego budownictwa

mATERiAły BUdowLAnE BERGER
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PO VODOTIKA

ladce BetoN: kompleksowa oBsłuGa i GwaraNcja jakości

LADCE BETON to spółka-córka najlepszego słowackiego przedsiębiorstwa branży budowlanej, fabryki  
cementu Považská cementáreň. Spółka została założona w 1993 roku w Bratysławie, dysponuje  
obecnie nowoczes nymi zakładami i jest jednym z najprężniej rozwijających się podmiotów gospodarczych  
w Słowacji w sektorze produkcji betonu transportowego.

Sukces przedsiębiorstwa opiera się nie tylko na zastosowaniu najlepszych gatunków cementu z Ladce. W 
równej mierze wynika on z dążenia do spełniania wszystkich oczekiwań klientów, oferowania najwyższej 
jakości doradztwa, produktów i dostaw, a także stosowania elastycznej polityki cenowej.

Wyżej wymienione zadania Ladce Beton realizuje poprzez:
• wykorzystanie sterowanych elektronicznie instalacji do precyzyjnego dozowania kruszywa
• stworzenie szerokiej oferty produktowej, której jakość jest stale nadzorowana pod kątem jakości przez 

certyfikowany ośrodek zewnętrzny; wszystkie produkty wytwarzane są na bazie cementu z Ladce
• dobór wykwalifikowanego personelu, który pozostaje otwarty na wszelkie zapotrzebowania ze strony 

klientów
• stosowanie optymalnych rozwiązań logistycznych, które pozwalają skrócić czas realizacji inwestycji
• czerpanie z wieloletnich tradycji jednej z najważniejszych słowackich marek budowlanych: Ladce  

Cement.

Wszystkie odmiany betonu standardowego, betonu mrozoodpornego, betonu wodoszczelnego, betonu 
lekkiego, betonu na bazie włókien stalowych, betonu do wykonywania powierzchni komunikacyjnych 
przystosowanych do wysokich obciążeń – są produkowane przez Ladce Beton w jakości premium, także 
w miesiącach zimowych i przy ujemnych temperaturach.

Naszym celem jest kompleksowe zaopatrzenie przedsiębiorstw z całego terytorium Słowacji w najwyższej 
jakości beton. Cel ten realizujemy poprzez budowę i uruchamianie kolejnych wydajnych i innowacyjnych 

obiektów produkcyjnych.

GALANTA

Estakada Povazska Bystrica

Droga ekspresowa r1 (słowacja)

NITRA

ladce

STK GALANTA KOLONIAwestend square

fundament bezpiecznego budownictwa

mATERiAły BUdowLAnE BERGER
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WYSOKA WYDAJNOŚĆ  
     I  MAKSYMALNA EKONOMICZNOŚĆ

Im krótszy jest czas budowy, tym mniejsze koszty są generowane na placu budowy. Kluczowe 

znaczenie mają pod tym względem oferowane przez nas rozwiązania logistyczne, w ramach 

których zapewniamy pełną koordynację komunikacji na placu budowy, niezakłócony przepływ 

personelu i materiałów, a także sprawną realizację procesów, również w zakresie usuwania 

odpadów. W czasach wyrazistego podziału zadań roboczych oraz bezwzględnej terminowości 

dostaw (kluczowe kryteria nowoczesnej, wydajnej logistyki w budownictwie), sprawnie funk-

cjonujących sieci zaopatrzenia oraz optymalnie zsynchronizowanych procesów budowlanych 

– zwłaszcza w przypadku dużych inwestycji wymagany jest znaczny stopień elastyczności 

logistycznej i inteligentnego planowania łańcuchów dostaw. W myśl zasady BERGER „wszystko 

z jednej ręki”, realizujemy te kompleksowe zadania w sposób efektywny i ekonomiczny, z wyko-

rzystaniem wewnętrznej, profesjonalnej logistyki budowlanej, opartej na optymalnej współpracy 

działu spedycji, floty i warsztatów BERGER.

gwarancja dostawy na plac budowy
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zaawaNsowaNa wiedza loGistyczNa lekarstwem Na chaos Na Budowie
Firmowa spedycja sprawnie rozwiązuje wszystkie problemy logistyczne całego wewnętrznego i  
zewnętrznego łańcucha tworzenia wartości w dziedzinie usług transportowych. Niezależnie od tego, czy 
chodzi o transport poszczególnych elementów, jak np. gotowe podzespoły stalowe lub betonowe, części 
maszyn i linii produkcyjnych (w tym także transport urządzeń podnośnikowych wraz z ich ustawieniem, 
lub transport szalunków wraz z montażem), czy też o dostawy towarów sypkich bądź asfaltu. Dzięki temu 
skuteczne eliminujemy jakiekolwiek opóźnienia wynikające z nieterminowego transportu; jednocześnie 
wyklucza się wszelkie przestoje na placu budowy. Zamówione produkty o odpowiedniej jakości i w  
prawidłowej ilości trafiają zawsze we właściwym czasie na właściwe miejsce. Także wówczas, gdy terminy 
są napięte, a warunki na placu budowy niezbyt sprzyjające.

Procesy logistyczne są planowane i regulowane przez doświadczony zespół dyspozytorów BERGER, ko-
rzystający z nowoczesnego systemu telematycznego. System ten służy do sprawnego monitorowania 
tras i w czasie rzeczywistym dostarcza on informacje o aktualnym statusie każdego zlecenia transporto-
wego. Realizacja zleceń na całym obszarze naszej działalności: w Niemczech, Austrii, Polsce, Czechach i 
na Słowacji przebiega w pełni efektywnie. W dużej mierze wynika to z faktu, że nasz odpowiednio prze-
szkolony personel znakomicie orientuje się we wszystkich lokalnych przepisach dotyczących transportu. 
A ponieważ posiadamy nowoczesną i serwisowaną we własnych warsztatach flotę, zawsze jesteśmy  
w stanie wykonywać wszystkie dostawy zgodnie z harmonogramem. Cała kompleksowa gospodarka  
materiałowa stale pozostaje pod kontrolą BERGER.

Rezultat? Oczywiście pełna satysfakcja naszych kontrahentów. Współpraca z nami pozwala wykluczyć 
generujący duże koszty chaos na placu budowy, jaki mógłby wyniknąć z braku optymalnej synchroniza-
cji dostaw materiału i procesów usuwania odpadów. Wiedza ekspertów BERGER w dziedzinie logistyki  
przekłada się na konkretne i wymierne korzyści na placu budowy.

gwarancja dostawy na plac budowy

LoGisTykA BERGER
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POZNAJ BERGER ONLINE!
                                       www.BergerHolding.eu

GRUPA BERGER
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  STRUKTURA GRUPY – PODSTAWA SYNERGII W DZIAŁANIU

St
an

 n
a:

 0
2/

20
13

partner w europie

GRUPA BERGER

BerGer surowce
sp. z o.o.
Wrocław

autobahnplus
services Gmbh
Dasing

autobahnplus a8
holding Gmbh
Dasing

autobahnplus a8
Gmbh
Dasing

BerGer holdiNG GmBh
Passau

BerGer
werkstattbetriebe Gmbh
Passau

flugplatz
werneuchen Gmbh
Werneuchen

BerGer Bau
Gmbh
Passau

BerGer speditioN
Gmbh
Passau

comair
reise und charter Gmbh
Vilshofen

BerGer Bau
Ges.m.b.h.
Linz

BerGer Bau
polska sp. z o.o.
Wrocław

BerGer BetoN
sp. z o.o.
Wrocław

BerGer BetoN
spol. s r.o.
Plzeň

BerGer Bohemia
a.s.
Plzeň

BerGer sloVakia
a.s.
Ladce

poVažská cemeNtáreň
a.s.
Ladce

ladce BetóN
s.r.o.
Bratislava

ladce BetóN
perteso s.r.o.
Trenčín

eurokoNtor
s.r.o.
Rohožník Malacky

eurosoNd GmBh
Grundbautechnik
Berlin

BerGer BetoN
Gmbh
Passau

BerGer rohstoffe
Gmbh
Passau

erfo
erlanger-forchheimer
Betonvertriebs-Gmbh
Erlangen

donau-mörtel
Verwaltungs-Gmbh
Passau

donau-mörtel
Gmbh & co.kG
Passau

isar-donau-mörtel
Verwaltungs-Gmbh
Plattling

isar-donau-mörtel
Gmbh & co.kG
Plattling

regensburger frischmörtel
Verwaltungs-Gmbh
Regensburg

regensburger frischmörtel
Gmbh & co.kG
Regensburg

münchner mörtel
und Verwaltungs Gmbh
Munich

münchner mörtel
Gmbh & co.kG
Munich

die alpenpumpe
Gmbh
Altenmarkt (A)



´

Plzeň

Passau

wrocław

Ladce

120 | 121

Berlin

PRZEDSTAWICIELSTWA 
                 BERGER

DZIĘKUJEMY
Po trudnych latach nastąpiło niewielkie tylko ożywienie. Na-
pawające ostrożnym optymizmem sygnały dla europejskiej 
gospodarki budowlanej znów osłabły. Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się i nadal przy-
czyniają się do faktu, że GRUPA BERGER zarówno w przeszłoś-
ci jak i dziś z sukcesem funkcjonuje w tym nacechowan-
ym niepewnością sektorze gospodarki. Szczególne wyrazy 
wdzięczności za opartą na zaufaniu współpracę i cenne wspar-
cie kierujemy na ręce naszych najważniejszych partnerów, in-

westorów, architektów i planistów.

ŹRÓDŁA ZDJĘĆ:
ARCHIWUM ZDJĘĆ BERGER HOLDING, 
PASSAU
Hans Meier, Monachium
Hans Pongratz, Tiefenbach
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Oliver Möst, Berlin
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Ines Escherich, Chemnitz 
Lisa Seifert, Monachium

Christian Sedlmeier, Osterhofen
Bernd Müller, Augsburg
Wasserstraßen-Neubauamt Berlin
Ernst A. Graf, Garching b. Monachium
BIBKO GmbH
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