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Z chęcią będziemy towarzyszyć Państwu na każdym 
etapie projektu — od pierwszego pomysłu, poprzez 
projektowanie, aż do zabudowy naszych elementów.

Jeśli są Państwo zainteresowani produktami  
RAILBETON HAAS KG, prosimy o skorzystanie z for-
mularza kontaktowego (Bestell-Service) na naszej 
stronie internetowej www.railbeton.de. Niezwłocznie 
prześlemy Państwu odpowiednie informacje lub 
konkretną dokumentację.

ZAWSZE SZYBKO I NIEZAWODNIE

KOMPETENCJA I DBAŁOŚĆ O KLIENTA 

JAKĄKOLWIEK DROGĘ 
WYBIERZESZ,  

BUDUJ JĄ Z NAMI
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Bauen wir gemeinsam 
an Verkehrswegen der Zukunft!

            
Bodenindikatoren

Bauen wir gemeinsam 
an Verkehrswegen der Zukunft!

            
Signaltechnik

für Eisenbahnen

Bauen wir gemeinsam 
an Verkehrswegen der Zukunft!

            
Gleiseindeckungen

Gleisüberwege

Bauen wir gemeinsam 
an Verkehrswegen der Zukunft!

            
Combiborde

und Busborde

Bauen wir gemeinsam 
an Verkehrswegen der Zukunft!

            
Schienenkammersteine

+49 371 4725-0
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Każde zlecenie to dla nas nie tylko sam projekt, ale przede 
wszystkim poszukiwanie optymalnych rozwiązań w ścisłej 
współpracy z Klientem. Posiadamy aktualne certyfikaty 
Federalnego Urzędu Kolejowego. 

Proces produkcji jest w całości nadzorowany przez PÜZ 
Bau GmbH München. Stosowany przez nas system 
zarządzania jakością DIN EN ISO 9001 pozwala nam 
spełniać najwyższe oczekiwania Klientów.

RAILBETON jest stałym dostawcą prefabrykatów beto-
nowych dla Deutsche Bahn AG, licznych przedsiębiorstw 
komunalnych oraz firm budowlanych. Nasze produk-
ty stosowane są przy budowie tras komunikacyjnych 
i obiektów przemysłowych, dworców oraz przejść i prze-
jazdów przez torowiska na terenie całej Europy.

ELEMENTY BETONOWE 
 — SERYJNE LUB 

INDYWIDUALNE

BETON NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

WYDAJNOŚĆ I SZEROKA 
GAMA ZASTOSOWAŃ

Firma RAILBETON HAAS KG jest wiodącym niemieckim pro-
ducentem systemowych prefabrykatów betonowych przezna-
czonych do budowy dróg kolejowych i dróg miejskiego trans-
portu szynowego. Jesteśmy rodzinnym przedsiębiorstwem  
z Saksonii, które od ponad 75 lat projektuje i wytwarza prefa-
brykaty z żelazobetonu. W naszych nowoczesnych zakładach 
produkcyjnych powstaje szeroki asortyment stypizowanych ele-
mentów do budowy urządzeń SRK, peronów i przystanków. 

Tę szeroką gamę produktów uzupełniają elementy opraco-
wane przez nas, takie jak studnie kablowe w systemie szyb-
kiego montażu czy moduły peronowe RAILmodul. Wieloletnie 
doświadczenie i obecność na rynku umożliwiła nam stworze-
nie obszernego asortymentu produktów standardowych sto-
sowanych przez naszych Klientów. 

Projektowanie, produkcja i transport 
betonowych komponentów do budowy sieci 

komunikacyjnych jak na przykład:

Kanały kablowe
Studnie kablowe
Płyty peronowe

Płyty przejazdowe 
Ścianki peronowe

Profile izolujące
Krawężniki peronowe

Modułowe systemy peronowe
Profilowane krawężniki przystankowe

Poziome systemy ostrzegania niewidomych
Innowacyjne rozwiązania uwzględniające

potrzeby osób niepełnosprawnych
Ścianki oporowe w kształcie litery “L”

BETON




