
Grupa Pekabex w ramach
usług kompleksowego wykonawstwa 
oferuje realizację obiektów „pod klucz”.

Budynki mieszkalne, 
obiekty biurowe,
hale magazynowe
i produkcyjne, hotele
i galerie handlowe, 
parkingi 
wielopoziomowe, 
stadiony i obiekty 
sportowe.

słupy, belki i dźwigary, płyty stropowe (TT, HC, filigran), 
elementy fundamentowe.

Szeroka gama innych produktów:
– elementy inżynieryjne: ściany oporowe, obudowy 
  przyczółków mostowych, dźwigary mostowe, tubingi 
– elementy stadionowe: płyty audytoryjne, belki zębate, 
  słupy.

Prefabrykowane 
elementy 
konstrukcyjne:
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PROJEKTOWANIE
Własne biura projektowe 

z ponad 140 inżynierami. 

Zdolność do realizacji 

najbardziej złożonych 

projektów. Profesjonalne 

doradztwo. Nowoczesny 

i ekonomiczny design.

PRODUKCJA
Zautomatyzowany proces 

produkcji w czterech 

strategicznie położonych 

zakładach.  Maksymalna 

waga elementu: 100 t, 

klasa betonu do C70 / 

85, elementy nawet do 

100 MPa.

TRANSPORT
Bezpieczny transport 

w kraju i za granicą. 

Transport samochodem 

ciężarowym, pociągiem, 

statkiem lub 

intermodalny.

MONTAŻ
Montaż konstrukcji 

prefabrykowanych 

niezależnie od pory roku

i pogody.

Produkcja

Projektowanie Magazynowanie

Transport

Montaż

Gotowy obiekt
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SZTUKA
PREFABRYKACJI

ul. Szarych Szeregów 27

60-462 Poznań, Poland

tel. +48 (61) 821 04 00

fax. +48 (61) 822 11 42

oferty@pekabex.pl

www.pekabex.pl

www.pekabex.pl

Pekabex

Projektujemy, produkujemy, budujemy

Design & Tech
Pekabex



Pekabex 
to doświadczona i dynamicznie
rozwijająca się firma

Lider prefabrykacji
w Polsce od 1972 r.

Poznań
_CENTRALA

Gdańsk
_ZAKŁAD

Bielsko-Biała
_ZAKŁAD

Mszczonów
_ZAKŁAD

Elementy klatek schodowych, w tym 

prefabrykowane biegi ze wzorami antypoślizgowymi, 

wykończeniem typu terrazzo, wbudowane elementy 

dla balustrad.

Systemy płyt balkonowych obejmują łączniki ze 

zintegrowaną izolacją i inne rodzaje połączeń.

Schody i spoczniki

Balkony

Elementy o przekroju kwadratowym, prostokątnym i 

okrągłym mogą być wykonane z ozdobną matrycą.

Słupy 

Tech
elementy:

Design
elementy: 

Powierzchnia warstwy elewacyjnej 

może być gładka lub posiadać 

różne faktury i kolory, 

wykończenie cegłami, tynkami 

mineralnymi, kamieniem 

płukanym lub odciskiem 

ozdobnych matryc.

Produkujemy wszelkiego rodzaju 

płyty, m.in. płyty sprężone z 

instalacjami elektrycznymi i 

sanitarnymi.

Prefabrykowane 

jedno- i wielowarstwowe 

elementy ścienne z elewacją, 

wbudowanymi oknami, 

gniazdkami elektrycznymi i in.

Ściany

Płyty

Ściany




