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Prefabricerade:
trappor
balkonger
läktare
gatuarkitektur

RAKOWICE
Mer än prefabrikat…

Bästa Kund
ta gärna del av vårt erbjudande på leveranser av prefabrikat
i armerad betong från Buerkle Sp. z o.o med säte i Rakowice
Małe (Polen, Nedre Schlesiens vojvodskap, postkod
59-600). Vårt företag tillverkar prefabrikat i armerad
betong. Vi har över 100 anställda och vi är verksamma
över hela Polen sedan 1995. Med detta för vi vidare en
över 80-årig verksamhetshistoria inom denna bransch
som härleds från Baden-Württemberg och familjefirman
Bürkle.
Vi tillverkar prefabrikat i armerad betong, bl. a:

			
Bland våra kunder finns bl. a Skanska Sverige, NCC,
Reinertsen (Skandinavien). Vi levererar även prefabrikat till
Polska och baltiska (Litauen, Lettland) underleverantörer
av objekt som sätts upp i Skandinavien (PEKABEX BET,
COMFORT S.A., UAB MARKUCIAI). Bland våra kunder
i Polen finns polska avdelningar för bl. a Skanska, Poor,
Hochtief, Kajima och Ergon.
Våra trappor, balkonger, bänkar och läktare kan man
hitta i Stockholm, Bekkestua, Sahlgrenska, Kristianstad,
Halmstad, Helsingborg, Trondheim, Oslo.
		

- trappor (raka, vinkel, svängda, spiral, övriga) för inomoch utomhusbruk
- avsatser och hyllor
- balkonger
- idrotts-, auditorium, bioläktare
- element för „gatuarkitektur” (bänkar, kantstöd,
krukor, räcken).			
Vårt erbjudande riktar vi huvudsakligen till firmor och
företag - leverantörer och underleverantörer av objekt
för byggen av bostäder, kontor, industri, samhällsnyttiga
objekt som sjukhus, skolor, sport- anläggningar och
handelscenter.
85 % av vår produktion i Rakowice skickas ut på den
tyska och skandinaviska marknaden.			

Bild. Bänken - ännu i Polen
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Bild. Bänken - ... och redan i Sverige (Malmö)

Bild. Trappor, arkitektonisk terrazzobetong

Vår huvudsakliga kompetens ligger i tillverkning av
alla slags prefabricerade trappor och avsatser i flera
utföranden:
- för beklädnad (släta sidor och botten efter förskaling,
övre delen slätas ut för hand)
- för s.k. arkitektonisk betong (trappstegsytor,
stödbalk, botten, släta efter förskaling)
- med beklädnad av „terrazzo” typ
- med halkskyddsyta
- med öppningar och kanaler för el-, värme- och
ljusledningar.

Bild. Profilerade trappor

- med inbyggda element för montering av räcken.
Standardutförande för montering av trappor till
innertak eller avsatser utgörs av en betongkonsol.
Vi tillämpar även systemelement från bl. a Philipp,
Shoeck, J&P, H-Bau.

Bild. Avsatser i terrazzo

Bild. Vinkel-, svängtrappor
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Tillverkade av oss prefabricerade balkonger utgör
ett steg mot den moderna designen och eliminering
av kostsamma bearbetningar, isoleringar och
reparationer i senare skede.
Balkonger tillverkas i följande versioner:

Vi garanterar en mångårig, problemfri användning
samt estetiskt utseende på våra balkonger.
Precis som för trappor finns även här möjlighet
att bygga in kanaler för elledningar,
ljusinramningar eller ankarjärn för montering
av räcken.

- arkitektonisk betong
- med nedre ytan som slätas ut för hand eller
mekaniskt,
- med en- eller flersidslutning eller
- med vattenrännssystem för avledning av regnvatten
och s.k. „droppskydd”
- med betongkant som stoppar regnvatten inom
balkongen och avleder det till vattenavledningssystem
(Loro)
- med betongräcken utförda som en helhet med
balkongytan.

Bild. Balkong med betongräcke.

Bild. Balkong med vattenavledning

Balkongerkan utrustas med inbyggda
termoisolerande infästningar (t ex isokorb el
dyl.) eller som alternativ (kostnadsmässigt mer
fördelaktigt) tillverkade med s.k. koncentrerade
infästningar avdelade med termoisolerande
frigolitinlägg.

Bild. Balkonger…
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Buerkle är även känd för tillverkning av
prefabricerade läktare, traper för idrottsobjekt,
föreläsningssalar
och
biosalonger.
Inom denna produktgrupp har vi levererat våra
produkter bl. a till idrottshallen i Kristianstadt
(Sverige, NCC), Nationalstadion i Warszawa
och Jagellonska Universitetet i Krakow.

Som kronan på verket erbjuder vi också speciella
prefabrikat, vilka p. g. a. sitt omfång, originella form
eller funktionalitet utgör riktiga brukskonstverk.
Bästa exemplet är presenterade tidigare bänkar
med värmeinstallationer, levererade till Malmö och
Trondheim, kupolen till buddhistisk pagod i Wrocław
och broräcken för tågbron Zgorzelec-Görlitz.

Bild. Kristianstadt Arena - under uppförande...
... och klar.

Bild. Bron Zgorzelec - Görlitz

Bild. Nationalstadion i Warszawa

Bild. Buddhistisk pagod i Wrocław.
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Våra prefabrikat tillverkas i enlighet med teknisk
dokumentation från Kunden eller enligt dokumentation
som framtagits av vår egen konstruktionsavdelning.
Vi använder oss uteslutande av certifierade leverantörer av
råvaror och material.
För våra skandinaviska Kunder använder vi stål
specialcertifierat för denna marknad – (B500 NB NS, B 500
NC NS, K500 B-T, K500 C-T).
Vi innehar rätten att CE märka våra produkter, vilket
bekräftats genom den tyska certifieringsenheten PÜZ Bau
(EU Parlamentets och EU Rådets förordning nr 305/2011).
Vi har klarat certifieringen av produktionsproceduren
som genomfördes av Kontrollrådet i Oslo (Norge). För
närvarande pågår certifieringsprocedur hos Nordcert AV
i Stockholm (Sverige).
Betongkvaliteten övervakas och kontrolleras löpande ut på
vårt laboratorium samt på ett utomstående laboratorium:
Güteschutz Beton - und Fertigteilwerke Sachsen e.V.
Vi har även oberoende tesresultat för betongen vilka
bekräftar vattentäthet klass W8 samt köldbeständighet
150. Vi strävar efter högsta produktionskvalitet samtidigt
som vi tar hänsyn till miljöaspekter. Därför minimaliserar vi
produktionens negativa påverkan på miljön.
Ifall ni finner vårt erbjudande intressant är ni välkomna
att kontakta vår försäljningsavdelning (se e-mejl nedan)
eller vidarebefordra informationen om vårt företag till Er
underleverantör.
l.slawuski@buerkle.pl;
Tel. +48 757824915 internt 221
k.kuczynska@buerkle.pl;
Tel. +48 757824915 internt 220

Mer på webben : www.buerkle.pl
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