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Szanowni Państwo,

www.styrobudbetoniarnie.pl

dla najlepszych

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom Klientów 
oraz panującym trendom na rynku z wielką satysfakcją 
przedstawiamy kolejny katalog firmy STYROBUD.
Znajdziecie Państwo w nim produkty mające zastosowanie 
w budownictwie jedno i wielorodzinnym.
Ciągły rozwój przedsiębiorstwa, inwestycje w nowoczesny 
park maszynowy świadczą o nieustannym doskonaleniu 
jakości i estetyki naszych produktów.
Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane produkty 
spełniały najwyższe standardy i wymogi norm europejskich.
Jesteśmy pewni, że nasze wyroby bedą służyć 
Państwu przez wiele lat.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą ofertą.
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PUSTAKI 
 

MODEL P
s h pakowanie

2449 24 ~40 kg 40 szt/pal

d masa
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ALFA
FUNDAMENTOWE

d
s

h

MODEL P1
s h pakowanie

3049 24 ~53 kg 24 szt/pal

d masa

d
s

h

MODEL U1
s h pakowanie

10,449 24 ~20 kg 88 szt/pal

d masa

Pustaki ALFA są wykorzystywane przy wznoszeniu
ścian fundamentowych, wewnętrznych
i zewnętrznych ścian konstrukcyjnych. 
Ponadto nadają się również przy stawianiu wewnętrznych
ścian działowych oraz wypełnieniu konstrukcji
szkieletowych. Posiadają pełne dno do nanoszenia
zaprawy murarskiej. d

h

s



BLOCZKI
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BETONOWE
Bloczki betonowe znajdują swoje zastosowanie
w wykonywaniu ścian fundamentowych i konstrukcyjnych
w budownictwie ogólnym i mieszkaniowym,
( np. ławy fundamentowe, ściany piwnic, podmurówki ). 
Odpowiednio dobrane kruszywa, zapewniają 
im wysoką wytrzymałość.

MODEL B38
s h pakowanie

11,538 24 ~22 kg 63 szt/pal

d masa

d

h

s

MODEL B30
s h pakowanie

11,530 24 ~17 kg 90 szt/pal

d masah

sd

MODEL B14
s h pakowanie

1438 24 ~27 kg 48 szt/pal

d masa

d
s

h

www.styrobudbetoniarnie.pl



PUSTAK MURARSKI PM25
s h pakowanie

2537,5 24 ~27 kg 50 szt/pal

d masa
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Podstawowym przeznaczeniem pustaków murarskich
jest wznoszenie ścian fundamentowych,
konstrukcyjnych oraz działowych w budynkach
mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych.
Posiadają pełne dno do nanoszenia zaprawy murarskiej.

PUSTAKI 
 MURARSKIE 

 I SZALUNKOWE

Pustaki szalunkowe pełnią funkcję traconych szalunków 
betonowych przy wykonywaniu ścian nośnych 
wewnętrznych i zewnętrznych fundamentowych, ścianek 
działowych, oporowych, ścian piwnic jak również basenów. 
Układane warstwowo na zakładkę, zbrojone i zalewane
betonem pozwalają na szybkie wykonanie fundamentów.
W porównaniu do tradycyjnych, pracochłonnych
i kosztownych szalunków drewnianych, pozwalają 
oszczędzić czas i pieniądze.

PUSTAKI SZALUNKOWE
s h pakowanie

1550 24 ~20 kg 76 szt/pal

d masamodel

PSZ15

2050 24 ~21 kg 60 szt/palPSZ20

2450 24 ~24 kg 50 szt/palPSZ24

2550 24 ~24 kg 50 szt/palPSZ25

3050 24 ~27 kg 40 szt/palPSZ30

4050 24 ~29 kg 30 szt/palPSZ40

h

d

PUSTAK MURARSKI PM30
s h pakowanie

3037,5 24 ~31 kg 40 szt/pal

d masas

d s

h



KSZTAŁTKI
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FILAROWE
Kształtki filarowe wykonane są z betonu 
kruszywowego. Służą do wykonania filarów zewnętrznych
i wewnętrznych. Ponadto są wykorzystywane
do wznoszenia różnego rodzaju ogrodzeń oraz
fundamentów architektury ogrodowej.

www.styrobudbetoniarnie.pl

d
s

h

KF 22,5  KF 30
s h pakowanie

22,522,5 24 ~16 kg 100 szt/pal

d masa

3030 24 ~22 kg 60 szt/pal

s h pakowanie

990-300 19 ~30 kg/mb 90-40 szt/pal

d masamodel

L-19

s2
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120-40 szt/pal

150-40 szt/pal

180-40 szt/pal

210-30 szt/pal

240-30 szt/pal

270-20 szt/pal

300-20 szt/pal
d

s

h

s2

Nadproża
Nadproża L-19 to prefabrykowane belki żelbetowe
w kształcie litery L, służące do wykonywania
nadproży nad otworami drzwiowymi i okiennymi
na murach wewnętrznych i zewnętrznych.



STROPY
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TERIVA
Stropy TERIVA są żelbetonowymi stropami gęstożebrowymi 
składającymi się z belek stropowych, pustaków keramzytowych 
oraz nadbetonu wylewanego na budowie. Stropy te są łatwe 
w montażu, nie wymagają stosowania dźwigów i szalunków. 
Zastosowany w naszym rozwiązaniu nowej generacji pustak 
komorowy z keramzytobetonu wzorowany na sprawdzonych 
pustakach szeroko stosowanych w krajach Skandynawii, 
to gwarancja wysokiej wytrzymałości, lekkości i dobrych 
własności akustycznych. Stropy TERIVA są sprawdzonym 
sposobem, nowoczesnym rozwiązaniem konstrukcyjnym 
dla budownictwa mieszkaniowego TERIVA 4,0/1 i TERIVA 4,0/2, 
a także dla budownictwa użyteczności publicznej 
TERIVA 6,0 i TERIVA 8,0.

OCIEPLENIE WIEŃCA

NADBETON

SIATKA ZBROJENIOWA 
PRZYPODPOROWA

PUSTAK WIEŃCOWY 
PWZ

PODPORA
MONTAŻOWA

ZBROJENIE ŻEBRA
ROZDZIELCZEGO

ZBROJENIE
PRZY KOMINIE

ZBROJENIE 
WIEŃCA

Rodzaj 
stropu

Wymiary 
pustaków

(wys./szer./dł.)

Osiowy
rozstaw 

belek
Wysokość

konstrukcyjna
Grubość

nadbetonu
Rozpiętość
modularna

stropu

Zużycie
pustaków

2na 1m  
stropu

Zużycie
belek

2na 1m  
stropu

TERIVA 4,0/1 21x52x24  60  24 3 1,8-7,2 6,7 1,67

TERIVA 4,0/2 26x52x24  60  30 4 1,8-8,0 6,7 1,67

TERIVA 6,0 30x37x24  45  34 4 1,8-7,8 9,3 2,22

TERIVA 8,0 30x37x24  45  34 4 1,8-7,2 9,3 2,22

ZBROJENIE PODSTAWOWE

STOPKA BETONOWA

KRZYŻULEC

BELKA STROPOWA



PUSTAKI
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STROPOWE

Pustaki wieńcowe typu „L” (zewnętrzne) służą do szalowania 
wieńców w stropie na ścianach zewnętrznych. 
Są one alternatywą dla szalunku drewnianego oraz ryglowania 
belek stropowych w celu wykonania wieńca opuszczonego 
poniżej stopki belki.

www.styrobudbetoniarnie.pl

PUSTAK  ZEWNĘTRZNYWIEŃCOWY

MODEL TERIVA 4,0/1
d h pakowanie

5224 21 ~15 kg 60 szt/pal

s masa

d
s

h

MODEL TERIVA 4,0/2
d h pakowanie

5224 26 ~17,5 kg 60 szt/pal

s masa

MODEL TERIVA 6,0 i 8,0
d h pakowanie

3724 30 ~15 kg 60 szt/pal

s masa

PUSTAK WIEŃCOWY PWZ
s h pakowanie

2524 31 ~15 kg 60 szt/pal

d masa

h

s
d

h

d
s

h

d
s



Pustaki 
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wentylacyjne
Pustaki wentylacyjne wykonane z betonu lekkiego
przeznaczone są do budowy grawitacyjnych systemów
wentylacyjnych, do wentylacji pomieszczeń
w budynkach mieszkalnych, przemysłowych
i użyteczności publicznej. Pustaki charakteryzują
się dużą wytrzymałością na ściskanie i stosunkowo
niską wagą, co pozwala na stosowanie ich
w budynkach wielokondygnacyjnych.

s h pakowanie

2525 24 ~9 kg 75 szt/pal

d masamodel

PW1/25

2520 24 ~8 kg 108 szt/palPW1/20

d

h

s

s h pakowanie

2536 24 ~12,5 kg 50 szt/pal

d masamodel

PW2/36

2538 24 ~14,5 kg 50 szt/palPW2/38

d
s

h

2540 24 ~16 kg 50 szt/palPW2/40

d
s

h s h pakowanie

2552 24 ~17 kg 50 szt/pal

d masamodel

PW3

s h pakowanie

3650 24 ~28 kg 25 szt/pal

d masamodel

PW4/50

s h pakowanie

2568 24 ~21 kg 30 szt/pal

d masamodel

PW4/68

d

d

h

h

s

s



PUSTAKI
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KOMINOWE
Pustaki kominowe z lekkiego keramzytobetonu 
są elementem systemów kominowych STYROBUD,
będących w naszej ofercie.

www.styrobudbetoniarnie.pl

s h pakowanie

3636 24 ~15 kg 30 szt/pal

d masamodel

PK1/36

3838 24 ~17 kg 30 szt/palPK1/38

d
s

h

h

d
s

h

d
s

h

5454 24 ~28 kg 24 szt/palPK1/54

s h pakowanie

3877 24 ~31,5 kg 15 szt/pal

d masamodel

PK2

s h pakowanie

3650 24 ~24 kg 30 szt/pal

d masamodel

PKW36

3852 24 ~24,5 kg 30 szt/palPKW38

3859 24 ~30,5 kg 30 szt/palPKW2/38

d s



BETON
TOWAROWY

Zakład produkcji betonu STYROBUD B.T.K. Radomscy Sp. j. 
odpowiada na potrzeby swoich Klientów już od ponad 10 lat. 
Produkujemy beton wszystkich klas zgodnie z normą 
PN-EN 206-1 w dwóch zakładach betoniarskich, 
zlokalizowanych w Trzebosi i Rzeszowie. Jesteśmy nastawieni 
na nieustanny rozwój i dostosowywanie oferty produktowej 
do rosnących wymagań naszych Klientów. Dbamy o wysoką 
jakość stosowanych surowców, nowoczesną technologię 
i zachowanie wszelkich reżimów produkcji betonu. 
Współpracujemy z renomowanymi dostawcami, których 
surowce użyte w procesie produkcji, zapewniają wysoką 
jakość betonu towarowego oraz trwałość powstających 
z niego konstrukcji. Beton przez nas produkowany 
jest wykorzystywany w budownictwie mieszkaniowym,
przemysłowym oraz inżynieryjnym.

Produkcja betonu towarowego odbywa się na trzech w pełni skomputeryzowanych 
3węzłach betoniarskich o możliwościach produkcyjnych 220 m  betonu na godzinę. 

Dzięki posiadaniu urządzeń grzewczych do podgrzewania kruszyw oraz wody zarobowej 
jesteśmy w stanie produkować i dostarczać beton w temperaturze do -15⁰ C.

W chwili obecnej dysponujemy specjalistycznym sprzętem 
do transportu i pompowania betonu na który składa się:

3      12 betonomieszarek o ładowności 10 m każda.
     4 pompogruszki o zasięgu pracy do 32 mb.
     3 pompy samojezdne o zasięgu pracy 32, 36, 52 mb.

beton towarowy o wytrzymałościach C8/10 - C30/37 (B10-B37)
stabilizacje oraz podbudowy
betony posadzkowe w tym beton dla wykonania posadzek bez-spoinowych
podsypki cementowo-piaskowe
zaprawy budowlane (w tym murarskie)
produkty wg indywidualnych zamówień klientów.

OFERTA PRODUKTOWA

12



SYSTEMY
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KOMINOWE

Nasze wieloletnie doświadczenie w produkcji 
materiałów budowlanych pozwoliło nam stworzyć 
nowoczesne systemy kominowe - STYROBUD. 

Wykonane z materiałów kwasoodpornych 
i żaroodpornych zapewniających całkowite 
bezpieczeństwo i niezawodność działania.

Nasze Systemy Kominowe to wyroby nowej generacji,  
a zaproponowana oferta to niezawodny produkt,  
pewny serwis, kompetentni pracownicy współpracujący 
na co dzień z architektami, projektantami i wykonawcami. 
Nasi technolodzy posiadają bogatą wiedzą techniczną  
z dziedziny techniki kominowej.

Systemy Kominowe STYROBUD otrzymały pozytywne  
opinie  Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
potwierdzone Certykatami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą  
i życzymy zadowolenia z naszych produktów.



STYROBUD 
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ZASTOSOWANIE

System Uniwersal - to komin trójwarstwowy (pustak, wełna mineralna,
rura szamotowa). Przeznaczony jest do kotłów, pieców, kominków 
opalanych paliwem:
     stałych (drewno, węgiel, miał, eko groszek, koks, brykiet, pellet, itp.)
     ciekłych - olej
     gazowych - otwarta komora spalania
     średnice kanału spalinowego: 140, 160, 180, 200, 250, 300 mm

WŁAŚCIWOŚCI

     zakres pracy w temperaturze do 600 °C
     szybko wytwarza odpowiedni ciąg kominowy
     odporny na pożar sadzy
     odporny na działanie kwasów i wilgoci
     przewidywana praca w podciśnieniu
     możliwość stawiania na zewnątrz budynku
     doskonale tłumi dźwięki wydostające sie z kotłów
     posiada europejskie certyfikaty CE zgodnie z normami:
     EN 13063-1 T600 N1 D3 G50
     EN 13063-2 T600 N1 D3 G50
     EN 13063-3 T600 N1 D3 G50

Uniwersal
Wykonany jest z lekkich pustaków 
keramzytobetonowych, ceramicznych rur szamotowych 
izolowanych wełna mineralna, elementy metalowe 
wykonane z blachy kwasoodpornej. Komin jest wykonany 
ze specjalnie zaprojektowanych pustaków tworzących 
kanały przewiewne, które w sposób ciągły wentylują rury 
oraz wełnę zapewniając im w ten sposób najlepsze 
warunki pracy.
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Otulina7

Pustak kominowy

Elementy wchodzące w skład systemu 
STYROBUD Uniwersal

Drzwiczki wyczystki2

Płyta czołowa3

Trójnik wyczystki5 Osłona stożka6

Kratka 
przewietrzająca8

0Trójnik spalin 909 Ściek kondensatu

Stożek osłonowy11

Elementy dodatkowe lub zamienne

Płyta wspornikowa Kratka nawiewna

Daszek betonowy Daszek metalowy

Kit

0Trójnik spalin 45

Rura prosta4

10

1

www.styrobudbetoniarnie.pl

9

10

11



STYROBUD 
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ZASTOSOWANIE

System Turbo – to  komin warstwowy nieizolowany (pustak, 
odpowiednia rura szamotowa).Przeznaczony jest do następujących 
urządzeń i rodzajów paliw: 
    gazowych - zamknięta komora spalania w tym piece kondensacyjne
    ciekłych - olej piece kondensacyjne 
    zalecany do domów jednorodzinnych ale też stosowany w budynkach 
    wielokondygnacyjnych 
    możliwość podpięcia do 10 kotłów różnej mocy
    średnice kanału spalinowego: 100, 140, 200, 250, 300 mmTurbo

Wykonany jest z lekkich pustaków keramzytobetonowych, 
ceramicznych rur szamotowych, elementów metalowych
wykonannych z blachy kwasoodpornej.

Komin jest wykonany ze specjalnie zaprojektowanych 
pustaków tworzących kanały nawiewne, które w sposób 
ciągły dostarczają powietrze do paleniska - pieca co chroni  
urządzenia grzewcze przed awariami i ma zasadniczy  
wpływ na ich sprawność. Kanały nawiewne dostarczając 
powietrze do pieca jednocześnie osuszają rury utrzymując 
je w doskonałym stanie. 

zakres pracy w temperaturze do 200 °C
szybko wytwarza odpowiedni ciąg kominowy
odporny na działanie kwasów i wilgoci
możliwa praca w nadciśnieniu i podciśnieniu 
możliwość stawiania na zewnątrz budynku  
wysokość komina do 30 m
łatwy i szybki montaż
szczelny dzięki specjalnie dobranym rurom i uszczelkom 
posiada europejskie certykaty CE zgodnie z normami:
EN 13063-2 T200 P1 W2 O50
EN 13063-3 T200 P1 W2 O50

WŁAŚCIWOŚCI
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Dekiel
wyczystki

10

Drzwiczki
wyczystki4

Pustak kominowy Rura prosta2

Osłona stożka6

Obejma
z dystansami

Uszczelka przyłącza
spalin8

Stożek osłonowy9

Rozeta przyłącza
powietrza3

Ściek kondensatu5

Osłona ścieku
kondensatu11 Kratka nawiewna12

Syfon kondensatu Podstawa pod ściek
kondensatu

1413 Kit

1

7

Płyta wspornikowa

Daszek betonowy

Elementy dodatkowe lub zamienne
Elementy wchodzące w skład systemu 
STYROBUD Turbo

www.styrobudbetoniarnie.pl

Płyta wspornikowa



LABORATORIUM

Produkowany beton i prefabrykaty betonowe
podlegają stałej kontroli produkcji przez nasze
Laboratorium Zakładowe. Wyposażone jest ono
w nowoczesne urządzenia, które badają właściwości
próbek betonu. 

Dysponujemy dwoma samochodami laboratoryjnymi 
z podstawowym sprzętem do badania właściwości 
mieszanki i pobierania próbek. Na ich podstawie 
prowadzimy kontrolę jakości dostarczanych surowców, 
a także produktu końcowego. 

Dzięki temu mamy pewność, że Klienci otrzymują 
produkt zgodny ze swoimi potrzebami i jednocześnie 
spełnia on wszystkie wymogi normowe. 

Potwierdzeniem naszej jakości są uzyskane 
przez nas Aprobaty Techniczne i Certyfikaty Jakości.

www.styrobudbetoniarnie.pl

dla najlepszych

18
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Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy.

www.styrobudbetoniarnie.pl



www.styrobudbetoniarnie.pl

ZAKŁAD PRODUKCJI PREFABRYKATÓW

Trzeboś
ul. Górna 194
36-050 Sokołów Młp.

tel./fax +48 017 772 79 32/33/34/35
e-mail: betoniarnie@styrobudspj.pl

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU

Rzeszów
ul. Ciepłownicza
35-322 Rzeszów

tel./fax +48 017 772 79 30 w. 31
tel. kom. +48 607 106 790

Ogólne warunki sprzedaży znajdują się na stronie pod adresem: 

OGRÓD WYSTAWOWY

Rzeszów
ul. Warszawska
kierunek na Głogów Młp.

tel. kom. +48 665 690 255
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