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Naszym Klientom oferujemy:

Projektowanie

Analiz statykię

Produkcj form do odlewów elementówę

nietypowych

Produkcj elementów standardowychę

Badanie materia ówł

Doradztwo na budowie

Dostarczamy m.in:

Kana y kablowe z pokrywamił

Koryta przej cioweś

Studnie kablowe

RAILBETON oferuje swoim Klientom szeroki asor -

tyment standardowych produktów, m.in. kana ówł

kablowych. Wykonujemy te elementy dostosoważ -

ne do indywidualnych potrzeb Klienta. W przypadku

Mostu Pó nocnego zosta y zastosowane dwa ele-ł ł

memty w rozmiarach standardowych, a dwa zosta ył

wyprodukowane specjalnie dla potrzeb projektu.

Wszystkie kana y dostarczono z zabetonowanymił

szynami kotwi cymi i konsolami kablowymi.ą

Dzi ki kompetentnemu doradztwu, wysokiej jako cię ś

wykonania oraz punktualnym dostawom uda o sił ę

nam pozyska zaufanie naszych polskich partć -

nerów handlowych.
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W ramach przygotowa do Euro 2012 najwa niejsze polń ż -

skie lotniska, dworce i autostrady zosta y poddane rozbuł -

dowie i modernizacji, a niektóre specjalnie w tym celu

zbudowano. Do budowy 800-metrowego warszawskiego

Mostu Pó nocnego na Wi le zosta y zastosowane eleł ś ł -

menty betonowe wyprodukowane przez nasz frm .ą ę

Nowo powsta e sze pasów jezdni i linia tramwajował ść

znacz co przyczyni y si do poprawy warunków komuą ł ę -

nikacyjnych Warszawy. Zredukowa y bowiem nat enieł ęż

ruchu na innych przeprawach przez Wis .łę

JAK KOLWIEK DROGĄ Ę
WYBIERZESZ, BUDUJ J Z NAMIĄ

SPRAWDZAMY SI NAĘ
WSZYSTKICH DROGACH

KANA Y KABLOWEŁ
DLA MOSTU
PÓ NOCNEGOŁ
W WARSZAWIE

Do elektryfkacji linii tramwajowej w obr bie ramp na mo cieę ś

zosta yu yte nasze kana y kablowe. Naszym  zleceniodawcł ż ł ą

i podmiotem wykonawczym by a polska frma budowlanał

KromissBis Sp. z o.o. Do zabudowania odcinka d ugo cił ś

3,5 km wyprodukowali my kana y kablowe, studnie kabloweś ł

i koryta przej ciowe w czterech ró nych rozmiarach.ś ż

Sam produkcj poprzedzi y wielogodzinne prace proą ę ł -

jektowe i narady. Musieli my pokona wiele przeszkód,ś ć

aby spe ni ka de z oczekiwa inwestorów i in ynierów.ł ć ż ń ż

Mi dzy innymi dlatego wszystkie produkty RAILBETONę

otrzyma y oznaczenie CE.ł


