KOMPETENCJA I DBA ŁO ŚĆ O KLIENTA
RAILBETON oferuje swoim Klientom szeroki asor tyment standardowych produktów, m.in. kanałów
kablowych. Wykonujemy też elementy dostosowa ne do indywidualnych potrzeb Klienta. W przypadku
Mostu Północnego zostały zastosowane dwa elememty w rozmiarach standardowych, a dwa zostały
wyprodukowane specjalnie dla potrzeb projektu.
Wszystkie kanały dostarczono z zabetonowanymi
szynami kotwiącymi i konsolami kablowymi.
Dzięki kompetentnemu doradztwu, wysokiej jakości
wykonania oraz punktualnym dostawom udało się
nam pozyskać zaufanie naszych polskich part
nerów handlowych.

Naszym Klientom oferujemy:

NASZ ZESPÓŁ DORADCZY

Projektowanie
Analizę statyki
Produkcję form do odlewów elementów
nietypowych
Produkcję elementów standardowych
Badanie materiałów

Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania!
Dypl. inż. Jens Frank
Specjalista ds. sprzedaży Haiko Wünsch

Doradztwo na budowie
Dostarczamy m.in:
Kanały kablowe z pokrywami
Koryta przejściowe
Studnie kablowe
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SYSTEMY ELEMENTÓW
BETONOWYCH

KANA Ł Y KABLOWE
DLA MOSTU
PÓ Ł NOCNEGO
W WARSZAWIE
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W ramach przygotowań do Euro 2012 najważniejsze pol skie lotniska, dworce i autostrady zostały poddane rozbudowie i modernizacji, a niektóre specjalnie w tym celu
zbudowano. Do budowy 800-metrowego warszawskiego
Mostu Północnego na Wiśle zostały zastosowane ele menty betonowe wyprodukowane przez naszą frmę.
Nowo powstałe sześć pasów jezdni i linia tramwajowa
znacząco przyczyniły się do poprawy warunków komu nikacyjnych Warszawy. Zredukowały bowiem natężenie
ruchu na innych przeprawach przez Wisłę.

SPRAWDZAMY SIĘ NA
WSZYSTKICH DROGACH
Do elektryfkacji linii tramwajowej w obrębie ramp na moście
zostałyużyte nasze kanały kablowe. Naszym zleceniodawcą
i podmiotem wykonawczym była polska frma budowlana
KromissBis Sp. z o.o. Do zabudowania odcinka długości
3,5 km wyprodukowaliśmy kanały kablowe, studnie kablowe
i koryta przejściowe w czterech różnych rozmiarach.

JAK ĄKOLWIEK DROGĘ
WYBIERZESZ, BUDUJ J Ą Z NAMI

Samą produkcję poprzedziły wielogodzinne prace pro jektowe i narady. Musieliśmy pokonać wiele przeszkód,
aby spełnić każde z oczekiwań inwestorów i inżynierów.
Między innymi dlatego wszystkie produkty RAILBETON
otrzymały oznaczenie CE.

