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Firma Betard na rynku budowlanym działa już 
od wielu lat. Główna siedziba firmy znajduje się w 

Długołęce pod Wrocławiem. Posiadamy rów-

nież swoje filie w Wieruszowie i Kłodzku. 
Naszym głównym celem jest produkcja najwyższej 
jakości materiałów budowlanych przeznaczonych 
do budowy obiektów - od fundamentu aż po dach.
Pragniemy zaspokoić Państwa potrzeby komplek-
sowo, toteż oprócz projektowania, produkcji i do-
stawy materiałów, oferujemy doradztwo technicz-
ne i udzielamy fachowych konsultacji. Chcemy, aby 
mogli Państwo budować efektywnie, tanio, no-
wocześnie - dlatego nasze technologie i materiały 
spełniają wszelkie warunki nowoczesnej produkcji.

ELEMENTY NOWOCZESNEGO BUDOWNICTWA

• PREFABRYKATY NIETYPOWE (INDYWIDUALNE)

• PREFABRYKATY STROPOWE

• ELEMENTY DROGOWE I MAŁEJ ARCHITEKTURY

• ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH

• ELEMENTY SYSTEMÓW KOMINOWYCH, SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH

• ELEMENTY ŚCIENNE
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Z DOŚWIADCZENIEM W PRZYSZŁOŚĆ
Historia Betardu datuje się od 1989 roku, kiedy to w zakładzie  
w Długołęce przy zaangażowaniu wyłącznie polskiego kapitału - zostaje 
uruchomiona pierwsza produkcja prefabrykatów. Był to okres transfor-
macji sprzyjający dynamicznemu rozwojowi przedsiębiorstwa. Rozwój 
trwa do dziś, a głównym celem jest stworzenie silnej marki na rynku 
budowlanym. Firma zajmuje się dziś produkcją elementów prefabry-
kowanych dla budownictwa: od mieszkaniowego przez użyteczności 
publicznej i przemysłowego po skomplikowane elementy konstrukcji in-
żynierskich, drogowych, mostowych, hydrotechnicznych i innych. Betard 
wielokrotnie powiększał teren zakładu w Długołęce pod Wrocławiem, 
na którym powstały nowoczesne hale produkcyjne, magazyny i biura. 
Wszystko po to, by rozszerzyć produkcję, podnieść jakość produktów 
oraz sprostać coraz wyższym oczekiwaniom klientów.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
Oprócz produkcji i dostawy ma-
teriałów zapewniamy naszym 
klientom doradztwo techniczne. 
W 2008 roku w Długołęce po-
wstał nowoczesny, biurowiec,  
w którym naszych klientów obsłu-
guje sztab fachowców od działu 
sprzedaży poprzez pracownię pro-
jektową po dział techniczny. Pra-
cownicy udzielają fachowych porad  
i konsultacji, a nasi projektanci 
opracowują projekty konstrukcji 
pod kątem prefabrykacji. Doświad-
czony zespół specjalistów służy 
Państwu pomocą w każdym aspek-
cie produkowanych przez nas wy-
robów, w tym optymalizacji. Klienci 
mogą u nas zakupić produkty do 
budowy - od fundamentu aż po 
dach. Możemy również wykonać 
elementy nietypowe, dostosowane 
do potrzeb inwestycji.

PREFABRYKATY W NOWOCZESNYM BUDOWNICTWIE
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PRODUKUJEMY
W halach i na placach produkcyjnych wytwarza-
my różnego rodzaju wyroby – od prefabrykatów 
drobnowymiarowych po kilkudziesięciotonowe 
skomplikowane elementy nowoczesnych kon-
strukcji. Na terenie zakładu znajdują się hale 
produkcyjne z nowoczesnymi liniami techno-
logicznymi, park maszyn, zbrojarnia, warsztat, 
węzły betoniarskie, laboratorium. Stale rozbu-
dowywana jest flota samochodów transporto-
wych do przewozu prefabrykatów, a także kru-
szyw, cementu i stali zbrojeniowej.

JAKOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ
Dzięki nowoczesnym, posiadającym dużą wy-
dajność liniom produkcyjnym w naszych zakła-
dach powstają prefabrykaty wysokiej jakości. 
Procesy produkcyjne są stale monitorowane, 
a parametry techniczne wyrobów sprawdza-
ne na bieżąco przez laboratorium i ZKP firmy.  
Wykwalifikowany zespół pracowników jest  
w stanie sprostać coraz wyższym wymaga-
niom stawianym przez inwestorów. Wszystkie 
nasze wyroby posiadają niezbędne certyfikaty. 
Ambicją naszą jest – po okresie zaspokajania 
„podstawowych” potrzeb mieszkaniowych – re-
alizowanie ciekawych i atrakcyjnych projektów, 
w których spełnienie wizji Projektanta wyma-
ga od nas dodatkowego wysiłku i podniesienia 
poziomu technologicznego naszej produkcji. Po 
zakończonej realizacji możemy zobaczyć efekt 
stanowiący  powód do dumy i rekomendację 
przy kolejnych inwestycjach.
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Betard w swojej ofercie posiada wszelkie prefa-
brykaty, służące do realizacji stanów surowych 
budownictwa kubaturowego, w tym mieszkanio-
wego, przemysłowego, użyteczności publicznej 
(np. obiektów handlowych, usługowych, sporto-
wych itp.). Prefabrykaty indywidualnie projekto-
wane i produkowane znajdują zastosowanie na 
każdej budowie, gdzie liczy się wysoka jakość 
elementów i krótki czas realizacji. Nasze elemen-
ty spełniają oczekiwania architektów w projek-
tach małej architektury lub aranżacji wnętrz ele-
mentami z betonu architektonicznego.

Elementy klatek schodowych

Prefabrykowane płyty balkonowe i balustrady

Prefabrykowane ściany (także zespolone)

Prefabrykowane płyty elewacyjne

Elementy małej architektury

PREFABRYKATY NIETYPOWE Katalog 6

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
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Stopy, słupy, stoposłupy

Podwaliny, ściany oporowe, ściany warstwowe

Pale, dźwigary, podciągi

Doki

PREFABRYKATY NIETYPOWE Katalog 6

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I KUBATUROWE
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Ekrany akustyczne

Przepusty, ściany czołowe

Kanały technologiczne

Płyty peronowe, ściany peronowe

PREFABRYKATY NIETYPOWE Katalog 6

INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOLEJOWA

W ofercie Betardu znajdują się elementy bu-
downictwa drogowego, mostowego oraz hydro-
technicznego. Oferowane panele akustyczne  
z warstwą tłumiącą keramzytobetonową to trwa-
łe i wysokiej jakości elementy posiadające apro-
batę techniczną ITB. Dla budownictwa kolejo-
wego oferujemy płyty peronowe z powierzchnią 
antypoślizgową i pasem dla osób niewidomych.  
Do kompletu produkujemy także ściany perono-
we. Całość oferty w tym obszarze budownictwa 
uzupełniają przepusty skrzynkowe wraz ze ścia-
nami czołowymi.
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Rygle zębate

Stopnice (trybuny)

Stopnie prefabrykowane

PREFABRYKATY NIETYPOWE Katalog 6

OBIEKTY SPORTOWE

W ostatnich latach odpowiadając na po-
trzeby rynku zwiększyliśmy naszą ofertę 
o elementy trybun (stadiony, hale, pły-
walnie) do obiektów sportowych i audy-
toryjnych. Produkujemy elementy stopnic  
o przekroju „ZZ”, „Z”, „L”, „C” o gaba-
rytach dostosowanych do konkretnego 
projektu. Produkowane elementy cechu-
je wysoka jakość powierzchni. Ofertę 
uzupełniają belki „zębate” oraz stopnie  
w ciągach komunikacyjnych.
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Płyty stropu zespolonego typu Filigran:

klasyczne, żebrowe lub kasetonowe (z wypełnieniem)
Oferta firmy Betard obejmuje prefabrykaty bu-
dowlane, wśród których na szczególną uwagę za-
sługują systemy stropowe. Wykonujemy je sto-
sując nowoczesne rozwiązania technologiczne  
i korzystając z zaawansowanych metod obliczeniowych 
w projektowaniu. W tradycyjnym budownictwie, z nie 
skomplikowanymi układami ścian, z powodzeniem moż-
na stosować proste rozwiązania stropowe typu płytowego  
i gęstożebrowego, które pod każdym względem spełnią 
oczekiwania oraz wymogi konstrukcyjne. W układach bar-
dziej złożonych zastosowanie mają stropy filigran. Szeroki 
zakres produkcji i, co za tym idzie, wybór różnorodnych sys-
temów, zapewnia możliwość zaspokojenia coraz wyższych 
oczekiwań klientów indywidualnych, firm budowlanych, 
konstruktorów i architektów. Nasi specjaliści służą radą  
i pomocą w rozwiązywaniu problemów technicznych, a ca-
łość jest wspomagana przez naszą pracownię projektową.

ELEMENTY STROPOWE Katalog 2

STROPY
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Elementy stropu gęstożebrowego Teriva

Płyty stropowe WPS

Stropowe płyty kanałowe typu „S”

Dachowe płyty korytkowe „DKZ”

ELEMENTY STROPOWE Katalog 2

STROPY
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DROGOWE I MAŁEJ ARCHITEKTURY Katalog 3
EL

EM
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TY W naszej ofercie znajdują się również pre-
fabrykaty drogowe i elementy małej ar-
chitektury. Szeroki asortyment betonowej 
kostki brukowej zapewnia duże możliwości 
zagospodarowania przestrzeni: ciągów ko-
munikacyjnych, placów i parkingów. Uzupeł-
nieniem oferty kostki są płyty chodnikowe, 
płyty ażurowe, płyty drogowe itp. Wykończe-
nie zapewnią obrzeża chodnikowe, krawężniki  
i elementy odprowadzające wodę. Każdy ele-
ment może zostać zabarwiony na różne kolory  
w zależności od potrzeb klienta. Standardowo 
stosujemy barwniki: czerwony, grafitowy, żół-
ty i brązowy. Wyroby podlegają ciągłej kontroli 
w laboratorium firmy oraz w niezależnych cer-
tyfikowanych jednostkach. Stały monitoring 
produkcji zapewnia zachowanie najwyższej 
jakości i spełnienie wszystkich norm dotyczą-
cych tego rodzaju wyrobów. Elementy małej 
architektury to m. in. betonowe ogrodzenia, 
palisady, ławki, gazony, oraz pozostałe pro-
dukty, które przedstawiamy w katalogu. EL

EM
EN

TY

NAWIERZCHNIE

Kostka brukowa

Kostka drogowa

Płytki chodnikowe

Płyty drogowe

Krawężniki drogowe

Obrzeża chodnikowe
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DROGOWE I MAŁEJ ARCHITEKTURY Katalog 3
EL

EM
EN

TY
Palisady

Odwodnienia liniowe

Gazon „O-zon”

Cegła betonowa

Elementy ogrodzeń (przyziemne)

Koryta ściekowe

NAWIERZCHNIE



14

ŚCIENNE Katalog 1
EL

EM
EN

TY

Elementy ścienne są jednym z wielu produktów oferowa-
nych przez naszą firmę. Wytwarzane w szerokim asorty-
mencie dają naszym klientom pełen wachlarz możliwości. 
Wieloletnie doświadczenie, wyspecjalizowani fachowcy  
i nowoczesne urządzenia produkcyjne, zapewniają pełną 
zgodność ze wszystkimi normami jakościowymi. Poszcze-
gólne partie wyrobów przed pakowaniem i zmagazynowa-
niem są poddawane kontroli jakości w naszym laboratorium.  
Budując różnego rodzaju obiekty można wybrać odpowiedni 
materiał na fundamenty i ściany budynku. W zależności od 
potrzeb, wymagań technicznych i możliwości finansowych, 
każdy inwestor znajdzie odpowiedni dla siebie materiał.

Bloczki fundamentowe (pełne i szczelinowe)

Pustaki szalunkowe

System ścienny Betard-Mur (pustaki keramzytobetonowe)

Optiroc Blok (pustaki keramzytobetonowe)

Pustaki keramzytobetonowe i żużlobetonowe alfa i max

EL
EM

EN
TY

ŚCIANY

Bloczek systemu

BETARD-MUR
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ŚCIENNE Katalog 1
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Cegła betonowa, keramzytowa i żużlobetonowa

Kształtki wieńcowe

Nadproża

ŚCIANY
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Studnie z podstawą SU

Płyty pokrywowe AP-M

Kręgi SR-M

Pierścienie odciążające

Płyty pokrywowe na pierścień odciążający

Wpusty uliczne

Zwężki redukcyjne SH-M

Pierścienie wyrównawcze AV-R (dystansowe)

Żelbetowy zbiornik szczelny (szambo)

ELEMENTY SIECI Katalog 4

W ofercie naszej firmy znajdują się 
prefabrykowane elementy studni, 
przeznaczone do budowy m. in. ka-
nalizacji sanitarnych, deszczowych 
lub przemysłowych. Obecnie pro-
dukujemy także zbiorniki bezodpły-
wowe, w tym popularne szamba. 
Ofertę wciąż wzbogacamy o kolejne 
produkty. Wykonujemy nietypowe re-
alizacje na podstawie powierzonych 
projektów. Proponujemy również wła-
sne rozwiązania, które przygotowu-
je doświadczona kadra technologów  
oraz projektantów.
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SYSTEMÓW KOMINOWYCH Katalog 5
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Elementy systemów kominowych  
i wentylacyjnych to kolejne produkty  
z naszej oferty. Opierając się na ponad 
130 letnim doświadczeniu i wiedzy 
firmy „Plewa”, proponujemy najwyż-
szej jakości systemy kominowe, dopa-
sowane do różnych potrzeb: każdego 
rodzaju pieca i paliwa, wszystkich 
rodzajów budownictwa. Oferowane 
produkty spełniają najwyższe wyma-
gania jakościowe i normy technicz-
ne stawiane tego typu elementom. 

UNI-fe Komin do paliw stałych

UNI-fu Komin na paliwa olejowe i gazowe 

UNI-las Komin do paliw gazowych

UNI-osmo Komin do pracy w nadciśnieniu

Pustaki kominowe

Pustaki wentylacyjne

Płyty przykrywające (czapki kominowe)

KOMINY

SPALIN
O

W
YCH

 I W
EN
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NOTATKI
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