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Prefabrykaty:
schody
balkony
trybuny
mała architektura

RAKOWICE
Nie tylko prefabrykat…

Szanowni Państwo
Pragniemy zachęcić do skorzystania z oferty dostaw
prefabrykatów żelbetowych firmy Büerkle Sp. z o.o.
z siedzibą
w Rakowicach Małych (Polska,
województwo dolnośląskie, kod pocztowy 59-600).
Nasz zakład prefabrykacji żelbetowej, zatrudniający
ponad 100 osób, działa na terenie Polski od 1995 roku
kontynuując ponad 80-letnią historię działalności
w tej branży - wywodzącej się z Badenii-Wirtenbergii
- rodzinnej firmy Bürkle.
Zajmujemy się produkcją żelbetowych prefabrykatów
takich jak:
- schody (proste, zabiegowe, kręte, spiralne, inne),
wewnętrzne i zewnętrzne
- podesty i spoczniki
- balkony
- trybuny sportowo-audytoryjno-kinowe
- elementy „małej architektury” (ławki, gazony,
donice, balustrady).
Ofertę naszych produktów kierujemy głównie do
firm będących Wykonawcami lub Podwykonawcami
obiektów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego,
biurowego, przemysłowego, obiektów użyteczności
publicznej jak szpitale, uczelnie, obiekty sportowe
czy dla galerii handlowych.
85 % produkcji zakładu w Rakowicach wysyłana jest
na rynki niemiecki i skandynawski.
Sprzedaż na rynek niemiecki odbywa się zasadniczo
przez naszych partnerów z Grupy Büerkle.

Do grona naszych kontrahentów należą krajowe
i zagraniczne oddziały takich firm jak Hochtief, Skanska,
Kajima, NCC jak i inne firmy budowlane występujące
w charakterze Generalnego Wykonawcy lub
Podwykonawcy zarówno z kraju jak i zagranicy
(Reinertsen - Norwegia, Skandius – Szwecja,
PEKABEX, Ergon, Comfort - Polska, UAB Markuciai Litwa, Firesta – Czechy).
		

Fot. Ławka - jeszcze w Polsce…
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Fot. Ławka – ... i już w Szwecji (Malmö)

Fot. Schody, beton architektoniczny z terazzo

Tym samym nasze schody, balkony, trybuny
sportowe czy ławki można odnaleźć w Warszawie,
Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Berlinie,
Lipsku, Hannowerze, Stuttgarcie, Monachium czy też
w Sztokholmie, Bekestui, Skalgrenska, Kristianstadt,
Halmstad, Helsingborg, Trondheim, Oslo.
Podstawową kompetencją Bürkle Sp. z o.o. jest
produkcja wszelkiego rodzaju prefabrykowanych
schodów oraz podestów w wersji:
- pod okładzinę (spód i boki gładkie od szalunku, góra
zagładzana ręcznie)
- w tzw. betonie architektonicznym (powierzchnie
stopni, policzek, spód gładkie od szalunku)
- z okładziną typu „terazzo”
- z powierzchnią antypoślizgową
- z otworami i przepustami na instalacje elektryczną,
grzewczą czy oświetlenie
- z wbudowanymi elementami do montażu balustrad

Fot. Podesty z terazzo

Fot. Schody profilowe

Fot. Schody zabiegowe
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Standardowym sposobem połączenia schodów ze
stropem czy spocznikiem jest konsola betonowa
Büerkle. Stosujemy także elementy systemowe takich
producentów jak Philipp, Shoeck, J&P, H-Bau.

w wersji alternatywnej (korzystniejszej kosztowo)
wykonywanej są z tzw. wiązaniem skupionym,
oddzielonym
wkładkami
termoizolacyjnymi
ze styropianu.

Wykonywane przez nas prefabrykowane balkony
to krok w kierunku nowoczesnego designu oraz
eliminacji
kosztownych
obróbek,
dociepleń
a w późniejszym okresie kosztów napraw.
Balkony wykonujemy w wersji:
- z betonu architektonicznego
- z zagładzaną ręcznie lub mechanicznie
powierzchnia dolną,
- ze spadkiem jedno- lub wielo- płaszczyznowym
lub z systemem korytek odprowadzających wodę
deszczową i z tzw. „kapinosem”
- z obrzeżem betonowym do zatrzymania wód
opadowych wewnątrz balkonu i skierowania ich do
instalacji odwadniającej (Loro)
- z balustradami betonowymi wykonywanymi
w całości razem z płytą balkonową.

Fot. Balkon z balustradą betonową

Fot. Balkon z odwodnieniem

Gwarantujemy
wieloletnie
bezproblemowe
użytkowanie i estetyczny wygląd balkonów. Podobnie
jak w schodach istnieje możliwość wbudowania
przepustów elektrycznych, opraw oświetleniowych
czy kotew do montażu balustrad.
Balkony mogą posiadać wbudowane łączniki
termoizolacyjne (typu Isokorb lub inne) bądź
Fot. Balkony…
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Firma Bürkle Sp. z o.o. znana jest także
z wykonywania trybun prefabrykowanych i schodów
na potrzeby obiektów sportowych, sali wykładowych
czy kinowych. W zakresie tej grupy produktowej
realizowaliśmy dostawy min. na potrzeby obiektów
widowiskowo-sportowych jak hala sportowa
w Kristianstadt (Szwecja, NCC), Stadionu Narodowego
w
Warszawie
czy
Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie.
Ukoronowaniem
naszych
umiejętności
prefabrykacyjnych są realizowane przez nas
prefabrykaty specjalne, stanowiące ze względu na
swoją bryłę, oryginalność kształtu czy połączenia

funkcjonalności swoiste dzieła sztuki użytkowej.
Najlepszym tego przykładem są prezentowane
wcześniej ławki z instalacją grzewczą dostarczane
przez nas do Malmoe i Trondheim, kopuła
buddyjskiej pagody we Wrocławiu czy balustrady
mostu kolejowego Zgorzelec-Goerlitz.
Nasze
prefabrykaty
wytwarzamy
zgodnie
dokumentacja techniczną otrzymaną od Kontrahenta
lub w oparciu o dokumentacje przygotowaną przez
własne biuro konstrukcyjne.
W procesie produkcji korzystamy wyłącznie
z certyfikowanych dostawców surowców i materiałów.

Fot. Kristianstadt Arena – w budowie…
… i po zakończeniu

Fot. Most Zgorzelec – Goerlitz

Fot. Stadion Narodowy Warszawa

Fot. Pagoda buddyjska Wrocław
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W przypadku Odbiorców skandynawskich – do produkcji
stosujemy stal z dopuszczeniami na te rynki (np. B500 BT,
B 500 NC).
Posiadamy prawo do umieszczania na naszych wyrobach
znaku CE potwierdzone przez niemiecką jednostkę
certyfikacyjną PÜZ Bau (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady UE nr 305/2011).
Pomyślnie przeszliśmy certyfikacje procesu produkcji
wykonywanąj przez Kontrollradet z Oslo (Norwegia).
Jesteśmy w trakcie certyfikacji przez Nordcert AB ze
Sztokholmu (Szwecja).
Jakość wytwarzanego betonu jest stale monitorowana
oraz poddawana badaniom w laboratorium zakładowym
jak i zewnętrznym laboratorium Güteschutz Beton - und
Fertigteilwerke Sachsen e.V.

Dysponujemy niezależnymi badaniami stosowanego
betonu potwierdzającymi klasę wodoszczelności W8
i mrozoodporność 150.
Oprócz dbałości o najwyższą jakość produkcji zwracamy
naszą troskę na aspekty związane z ochroną środowiska
naturalnego. Chcemy i świadomie dążymy do minimalizacji
negatywnych skutków oddziaływania produkcji na
środowisko naturalne.
Jeżeli nasza oferta jest dla państwa interesująca prosimy
o bezpośredni kontakt z działem handlowym naszej firmy
(adresy e-mail poniżej) lub przekazanie informacji o naszej
firmie do Waszego podwykonawcy:
l.slawuski@buerkle.pl;
Tel. +48 757824915 wew. 221
k.kuczynska@buerkle.pl;
Tel. +48 757824915 wew. 220
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Bürkle Baugruppe
Fellbacher Str. 68
70736 Fellbach-Schmiden
Tel.: 0711-95160-0
Fax: 0711-95160-327
email: info@buerkle-baugruppe.de

Bürkle KG
Betonfertigteilwerk Meißen
Niederauer Str. 52
01662 Meißen
Tel.: 03521-7629-0
Fax: 03521-7629-10
email: info@buerkle-baugruppe.de

