


Słowo Prezesa

40 lat istnienia Firmy to w warunkach Polski dobry rezultat, biorąc pod uwagę okolicz-

ności historyczno-gospodarcze minionego okresu. W tym czasie Poznański Kombinat 

Budowlany, późniejsza Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA przeby-

ła okres boomu budowlanego lat 70-tych oraz trudniejsze lata 80-te. Zmiana 

ustrojowa z początkiem lat 80-tych okazała się swoistą cezurą dla firm  

z branży. Z kilkudziesięciu działających wcześniej, do dnia dzisiejszego 

istnieje tylko kilka, w tym Pekabex. Fakt, że Firma obchodzi swoje 

40-lecie to zasługa ludzi - dawnych i obecnych Pracowników, 

szerokiego grona Klientów oraz osób wspierających Firmę 

na różnych etapach i w różnych formach.

W biznesie trudno opierać sukces na szczęśliwym 

trafie, niemniej jednak Pekabex ma szczęście  

do ludzi, którzy swoją solidnością, pomysło-

wością i odwagą przyczynili się do tego, 

że Firma stała się liderem w branży pre-

fabrykacyjnej w Polsce.



Poznański Kombinat Budowy Domów 
powołany został decyzją ministra bu-
downictwa w 1972 r. jako „fabry-
ka domów”. Jego historia zaczyna się 
jednak jeszcze wcześniej, w roku 1968, 
kiedy Wydział Budownictwa, Urbanistyki 
i Architektury Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w Poznaniu wskazał 
teren pod budowę fabryki, położony  
w rejonie Piątkowa i Suchego Lasu.
Kombinat specjalizował się wówczas 
w produkcji elementów konstrukcyj-
nych dla budownictwa mieszkaniowe-
go. Przyjęto, że program budownictwa 
będzie oparty na tzw. systemie szcze-
cińskim. Projekt technologiczny dla 
tego systemu opracował moskiewski In- 
stytut Giprostrommasz przy współpra-
cy Biura Projektów Przemysłu Betonów 
Biprodex w Warszawie. Nadzór nad 
montażem i uruchamianiem maszyn  
i urządzeń dostarczonych przez stronę 
radziecką sprawowała grupa tamtej-
szych specjalistów.
W latach swojej świetności i dynamicz-
nego rozwoju budownictwa z wielkiej 
płyty Pekabex wybudował ponad 30 
000 mieszkań wraz z realizowaną w ge-
neralnym wykonawstwie infrastrukturą. 
W latach 70. i 80. zakres działalności 
budowlanej był tak duży, że umożliwił 
firmie podjęcie kontraktów zagranicz-
nych. W latach 80. Pekabex zrealizo-
wał największy polski kontrakt w Afryce 
Północnej – obejmujący budowę 475 
farm rolnych i 865 zbiorników wodnych  
w Libii.
Transformacja polskiej gospodarki w la- 
tach 90. spowodowała znaczne zmiany  
w firmie. Przede wszystkim zaniechano 
budowania domów z wielkiej płyty, co 
wymusiło konieczność przestawienia 
produkcji na inne elementy żelbetowe. 
Pekabex zmienił profil z masowej pro-
dukcji mieszkaniowej na zróżnicowa-
ne krótkie serie wielkowymiarowych 
prefabrykatów, w tym również sprężo-
nych. Odbiorcami stali się inwestorzy 
budujący obiekty przemysłowe, han-
dlowe, obiekty użyteczności publicz-
nej oraz obiekty inżynieryjne. Lata 90. 
to również ekspansja firmy na rynki 
Europy Zachodniej, zwłaszcza Niemiec 
i Skandynawii. 

Wprowadzone zmiany spowodowały, 
że od lat 90. firma rozwija komplekso-
wą działalność w zakresie projektowa-
nia, produkcji, dostaw oraz montażu 
elementów prefabrykowanych dla po-
trzeb budownictwa wielkopowierzch-
niowego, obiektów sportowo-widowi-
skowych, budowli inżynieryjnych oraz 
innych projektów budowlanych.
W ciągu minionych dwudziestu lat 
Pekabex wyprodukował i dostarczył ele-

menty prefabrykowane na budowę 
setek hal produkcyjnych i magazyno-
wych, obiektów handlowych i spor-
towych. Firma uczestniczyła również 
w wielkim wysiłku przygotowania 
Polski do Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej Euro 2012 – wyprodukowała  
i dostarczyła prefabrykaty na budowę 
stadionów piłkarskich w Poznaniu, 
Wrocławiu i Stadionu Narodowego 
w Warszawie. Pekabex wyproduko-
wał i zmontował bardzo skompliko-
waną konstrukcję żelbetową budynku 
Dworca Głównego PKP w Poznaniu. 
Ponieważ plac budowy znajdował się 
na terenie funkcjonującego węzła ko-
munikacyjnego, prowadzenie prac 
montażowych było możliwe wyłącz-
nie w godzinach nocnych. Znaczącą 
inwestycją zagraniczną, jaka została  
w ostatnim czasie zrealizowana, jest 
zaprojektowanie, produkcja i montaż  
z prefabrykatów elektrowni Filborna  

w Szwecji. Ostatnie dwa lata działal-
ności to także ponowne wprowadze-
nie do oferty prefabrykatów drogo-
wo-mostowych, co oznacza ekspansję 
na rynek budownictwa inżynieryjne-
go, oraz produkcja elementów tunelu 
Czajki pod Wisłą, tzw. tubingów. Warto 
wspomnieć, że Pekabex produkuje tu-
bingi jako jedyny zakład prefabrykacji  
w Polsce. 

Zarządzanie jakością, certyfikaty, 
nagrody, wyróżnienia
Pekabex bezustannie doskonali system 
zarządzania jakością (SZJ), tak aby  
w jak najlepszy sposób spełniać potrze-
by i oczekiwania klientów. Priorytetem 
jest zapewnienie najwyższej jakości 
usług i produktów we wszystkich sfe-
rach działalności. 
Liczne nagrody i wyróżnienia, a także 
certyfikat Systemu Zarządzania Jakością 
oparty na wymaganiach normy PN-EN 
ISO 9001:2008 oraz certyfikat Kiwa, 
N.V., NORD CERT obok doświadcze-
nia i wysokich kwalifikacji personelu 
świadczą o wysokiej jakości wytwarza-
nych prefabrykatów. W 2009 i 2010 r. 
Pekabex został wyróżniony dyplomami 
Diamentów Forbesa, a w 2010 r. zdobył 
tytuł Gazeli Biznesu, jako jedna z najdy-
namiczniej rozwijających się polskich 
firm. 
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Plany ekspansji na przyszłość
Wyposażenie technologiczne zakła-
du w Poznaniu pozwala na miesięczną 
produkcję ok. 4000 m3 konstrukcji szkie-
letowo-ściennych (słupy, belki, ściany) 
oraz ok. 8000 m2 płyt kanałowych sprę-
żonych. Maksymalny udźwig suwnic 
wynosi 64 tony (elementów długości 
przekraczającej 40 m). Łączna długość 
torów do sprężania wynosi 1500 mb z 
maksymalną siłą naciągu 8000 kN. Firma 
rozwija się w tak wysokim tempie, że w 
czerwcu 2012 r. zapadła decyzja o zaku-
pieniu zakładu prefabrykacji Betonex, 
zlokalizowanego w Bielsku-Białej, co 
stworzy dogodne warunki ekspansji 
na terenie Polski południowej. Moce 
produkcyjne drugiego zakładu wyno-
szą 1500 m3 mięsiecznie. Połączone siły 
jednej i drugiej fabryki wraz ze sprawną 
organizacją logistyki umożliwią dalszy 
dynamiczny rozwój firmy. Pekabex w 
sferze oferowanych usług poszerzył 
także wykonawstwo na placu budowy 
do generalnego wykonawstwa kon-
strukcji od fundamentów po dach, uzu-
pełniając szkielet prefabrykowany o za-
kresy monolitów czy uzupełniającej 
konstrukcji stalowej. Firma oferuje rów-
nież pakiety robót ziemnych, obudowy 
i posadzki. 

Atuty firmy Pekabex
Unikatową wartością firmy i jej zdecydo-
wanym wyróżnikiem jest wysoka jakość 
elementów żelbetowych i sprężonych 
oraz uniwersalny profil produkcji, który 
umożliwia kompleksową realizację róż-
norodnych konstrukcji prefabrykowa-
nych. Do atutów firmy Pekabex zaliczają 
się również oferta własnych rozwiązań 
typowych oraz optymalizacja konstruk-
cji, co zapewniają projektanci zatrud-
nieni w wewnętrznym biurze projek-
towym. Mocne strony firmy to również 
ścisła współpraca z klientem, znacz-
ne możliwości projektowe i produk-
cyjne, zaufana kadra pracowników, 
których odwaga i odpowiedzialność 
umożliwiają realizację nawet najśmiel-
szych wyzwań budowlanych – najle-
piej potwierdza to lista realizacji choćby  
z ostatnich pięciu lat.
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Hala Mistrzów Włocławek

Hala Samsung Wronki



Specjaliści radzieccy zatrudnieni przy realizacji fabryki domów

Budowa hali głównej fabryki domów –
Zakładu Produkcji Prefabrykatów

Budynki na osiedlu mieszkaniowym Piątkowo

Jedna z 475 farm zrealizowanych przez PKB w Libii
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