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Szanowni Państwo

Przed Wami nasz najnowszy katalog inwestycjny Styrobud. Dziękujemy, że sięgacie po niniejszy projekt.  

Znajdziecie tu prefabrykaty stosowane w najważniejszych przedsięwzięciach inwestycjnych. Staramy się, aby  

nasze produkty bezustannie oferowały najlepsze standardy i wyznaczały kierunek na rynku produktów tego rodzaju.   

W dalszym ciągu wyznaczamy sobie cele, które sukcesywnie zdobywamy.  Nasz rozwój ma istotny wpływ na jakość 

naszych produktów. Zawdzięczamy to również zaufaniu, jakim darzą nas nasi Partnerzy. Jesteśmy przekonani, że 

stała dostępność naszych prefabrykatów, konkurencyjna cena oraz najwyższa jakość, pozwoli nam na długotrwałą  

i partnerską współpracę z Państwem. Zapraszamy do lektury.
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Prefabrykowane korytka
Nasze korytka to trwały i estetyczny sposób na rozwiązanie problemu gromadzenia się wód deszczowych. Znajdują one zastosowa-
nie jako element infrastruktury komunikacyjnej. Instalowane przy krawędziach powierzchni, takich jak drogi, chodniki czy parkin-
gi, umożliwiają spływanie wody opadowej wprost do studzienek kanalizacyjnych. W naszej ofercie znajdą Państwo korytka ściekowe,  
korytka ściekowe wg KPED 01.03, korytka trójkątne wg KPED 01.05 oraz korytka skarpowe wg KPED 01.25, trapezowe, wykorzysty-
wane przy budowie ścieku skarpowego. Wykonywane są z wysokiej jakości żelbetu, co gwarantuje ich trwałość i odporność, zarówno  
na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych jak i uszkodzeń mechanicznych.  
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Wymiary (cm)

symbol d s1 s2 h1 h2 waga pakowanie

KSK50 50 38 50 15 20 ~47 kg 32szt. / pal.

h2

s2

d

s1

h1

Wymiary (cm)

symbol d s h h1 h2 waga pakowanie

KSD33 33 60 15 8 7 ~56 kg 36szt. / pal.

s

h

d

h1

h2

Wymiary (cm)

symbol d s h1 h2 waga pakowanie

KSM33 33 25 4.5 8 ~12 kg 108szt. / pal.

ds

h2
h1

Wymiary (cm)

symbol d s h1 h2 waga pakowanie

KTR33 33 50 20 18 ~64 kg 24szt. / pal.

h

sWymiary (cm)

symbol d s h waga pakowanie

KK74 74 68 59 ~200 kg LUZ

Wymiary (cm)

symbol d s h waga pakowanie

KDD50 50 124 26 ~217 kg 6szt. / pal.

d
s

h

d
s

h

Wymiary (cm)

symbol d s1 s2 h waga pakowanie

KSG47,5 47.5 60.5 38 18.5 ~55 kg 28szt. / pal.

h

ds2

s1

d

s

h

Wymiary (cm)

symbol d s h waga pakowanie

KDM50 50 70 20 ~102 kg 12szt. / pal.

Wymiary (cm)

symbol d s h waga pakowanie

KC35 35 59 40 ~70 kg 12szt. / pal.

Korytko dostępne w wersji: (Ż) żelbetowej lub (B) betonowej

Korytko dostępne w wersji: (Ż) żelbetowej lub (B) betonowej

Korytko naskarpowe
Korytko przeznaczone do budowy konstrukcji ścieku skarpowego będącego składnikiem  
odwodnienia pasa drogowego.

Korytko trójkątne
Korytko trójkątne ma za zadanie odprowadzać wodę opadową, stosowane przy  
krawężnikach i innych nawierzchniach utwardzonych.

Korytko ściekowe duże
Korytko ściekowe z opcją drenażu liniowego. Wcięcie dostosowane jest do ruchu kołowego  
pojazdów, dlatego świetnie nadaje się do celów przemysłowych.

Korytko ściekowe małe
Korytko ściekowe o mniejszym formacie. Zazwyczaj znajduje zastosowanie jako system  
odwadniający na prywatnych posesjach.

Korytko Kolejowe
Korytko kolejowe zwane krakowskim o trapezowym przekroju. Odprowadzają ścieki  
w sąsiedztwie węzłów komunikacyjnych.

Korytko denne duże
Korytko denne duże stosuje się jako element systemu odprowadzającego wodę. Większe wymiary 
korytka pozwalają na zastosowanie go w obszarach o dużej powierzchni zlewni.

Korytko denne małe
Korytko denne małe ma zastosowanie jako element sysytemu odprowadzającego nadmiar wody. 

Korytko S-POG
Korytko S-POG stosuje się jako element systemu odprowadzającego wodę. 

Korytko ciekowe
Korytko ciekowe pozwala odprowadzać nadmiar wody – z chodników, dróg, podjazdów czy alejek.

ds

h1

h2

Korytko dostępne w wersji: (Ż) żelbetowej lub (B) betonowej

Wymiary (cm)

symbol d s s1 h waga pakowanie

WD90 90 38 18,6-26 70 ~185 kg 3 szt. / pal

d

s

h

Wylot drenu (wg. KPED 01.20)

Wyrob drenu sotsowany jest do kosntrukcji przykanalików i wylotów drenu. Wykonany najczęściej ze  
zbrojonego betonu.

Korytko dostępne w wersji: (Ż) żelbetowej lub (B) betonowej

s1

d
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Elementy brukowe
Elementy brukowe służą do budowy i utwardzania ścieżek, podjazdów, miejsc parkingowych czy tarasów. Nasze produkty pozwalają na 
łatwą i funkcjonalną aranżację, odporną na działania szkodliwych czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne. Elementy  
brukowe dedykowane są przede wszystkim jako odpowiedź na zapotrzebowania inwestycji budowlanych i przemysłowych. W naszej 
ofercie znajdują się kostki o charakterze przemysłowym: Styrobud Holland, Styrobud Behaton, płyty chodnikowe Styrobud Megan.  
Odpowiednio dobrane krawężniki lub obrzeża będą gwarantować spójne ułożenie bruku na każdym gruncie. 
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Wymiary (cm)

symbol d s h waga palety pakowanie

BH6 20 16,5 6 ~1.72 t 12,77 m2

BH8 20 16,5 8 ~1.91 t 10,64 m2

d s

h

d

h

s

Wymiary (cm)

symbol d s h waga palety pakowanie

HL4 20 10 4 ~1.56t 17.28 m2

HL6 20 10 6 ~1.75t 12.96 m2

HL8 20 10 8 ~1.95t 10.8 m2

Kostka Styrobud Holland
STYROBUD HOLLAND stanowi ekonomiczne rozwiązanie dla pieszych i kołowych ciągów komuni-
kacyjnych. Znajduje również zastosowanie na powierzchniach przemysłowych oraz na prywatnych 
posesjach.

Kostka Styrobud Behaton
STYROBUD BEHATON w wersji maszynowej jest kostką przeznaczoną dla przestrzeni publicznych  
i przemysłowych oraz miejsc obciążonych dużym ruchem kołowym, jak wewnętrzne ulice,  
podjazdy, parkingi czy stacje paliw.

Wymiary (cm)

symbol d s h waga palety pakowanie 

PM7 50 50 7 ~1.57 t 40 szt.

d
s

h

Płyta chodnikowa Styrobud Megan™
Płyta chodnikowa STYROBUD MEGAN™ stanowi estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie dla  
tarasów, chodników, ścieżek czy alejek.

d

s

h

Wymiary (cm)

symbol d s h Wpust waga palety pakowanie

OB6 100 6 20 wpust ~1.56 t 60 szt.

OB8 100 8 30 brak ~1.78 t 33 szt.

Obrzeża Styrobud
Podstawowym zadaniem tego produktu jest utrzymywanie nawierzchni w całości i zapobieganie 
przesuwaniu się kostek brukowych lub płyt. Oddzielają również ułożone powierzchnie od trawy 
oraz innej ogrodowej roślinności. Dostępny w pięciu kolorach.  

d

s

h

Wymiary (cm)

symbol d s h waga palety pakowanie

KR12 100 12 25 ~1.35 t 21 szt.

KR15 100 15 30 ~1.47 t 15 szt.

KR20 100 20 30 ~1.58 t 12 szt.

Krawężniki Styrobud
Ich zadaniem jest utrzymywanie spójności ułożonych elementów oraz zabezpieczanie obrębów 
płaszczyzn, np. przed kołami wjeżdżających samochodów. W ofercie STYROBUD dostępne są  
krawężniki w trzech formatach.

Belki podwalinowe
Prefabrykaty wykonane z wysokiej klasy zbrojonego betonu. Służą jako podwaliny pod ekrany 
akustyczne przy drogach szybkiego ruchu.

Wymiary (cm)

symbol L S H waga

BP196 196 12 60 ~325 kg

BP296 296 12 60 ~495 kg

BP396 396 12 60 ~660 kg

BP496 496 12 60 ~825 kg

KSK KSK

KSKKSK

L/4 L/4L/2

L

H

H

S

KSK - System montażowy
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Elementy drogowe 
Płyty drogowe wykorzystywane są przy budowie różnego rodzaju powierzchni drogowych, które mogą mieć charakter tymczasowy lub 
stały, utwardzaniu placów czy terenów podmokłych. Ich liczne zalety sprawiają, że zyskują coraz większą popularność, tworząc alterna-
tywę dla tradycyjnych nawierzchni asfaltowych czy betonowych. Płyty charakteryzują się trwałością, wytrzymują duży nacisk i przepływ 
pojazdów, są łatwe w montażu i niezwykle ekonomiczne. Warto zaznaczyć, ze mogą one być zamontowane w miejscach, w których  
niemożliwa jest budowa dróg tradycyjnych. Oferujemy płyty drogowe pełne, oraz posiadające otwory płyty: MEBA, JUMBO, które 
świetnie sprawdzą się również jako elementy małej architektury ogrodowej. Nasze płyty produkujemy z wysokiej klasy betonu, zgodnie  
z  wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.

Wśród wytwarzanych przez nas produktów, znajdą Państwo przepusty drogowe oraz elementy zakończeniowe. Stosuje się 
je do przeprowadzania cieków wodnych czy rurociągów, odprowadzania wody nagromadzonej w rowach, a także jako przej-
ście dla zwierząt. Zaletą naszych przepustów, w porównaniu do tych wykonanych z tworzyw sztucznych, jest ich trwałość oraz  
wytrzymałość, którym zawdzięczają obecność na rynku już od kilkudziesięciu lat.

Wymiary (cm)

symbol d s h waga

PDM15 300 100 15 ~1.06 t

PDM18 300 100 18 ~1.26 t

PDM20 300 100 20 ~1.39 t

PDD15 300 150 15 ~1.56 t

PDD18 300 150 18 ~1.87 t

PDD20 300 150 20 ~2.07 t

d
s

h

Płyta drogowa
Płyty drogowe przeznaczone są do budowy tymczasowych lub stałych nawierzchni drogowych, 
w tym dróg dojazdowych na place budowy i zakłady przemysłowe (kopalnie, tartaki). Płyty  
drogowe wykonywane są ze zbrojonego betonu wysokiej klasy – mogą być stosowane z powodzeniem  
w miejscach narażonych na ruch ciężkich pojazdów. 

Wymiary (cm)

symbol d s h waga pakowanie

PM8 60 40 8 ~30 kg 50 szt.

PM10 60 40 10 ~34 kg 50 szt. d

s

h

Płyta Meba
Wytrzymała i funkcjonalna płyta ażurowa STYROBUD MEBA przeznaczona jest do utwardzania 
skarp, ścieżek, dróg, parkingów i podjazdów, również tam, gdzie odbywa się intensywny ruch 
samochodowy. 

d

s

h

Wymiary (cm)

symbol d s h waga

SS8 80 34 20 ~140 kg

SS10 100 34 20 ~175 kg

SS14 140 34 20 ~203 kg

SS15 150 34 20 ~262 kg

Stopnie skarpowe
Schody (stopnie) skarpowe funkcjonują w budownictwie jako element schodów roboczych.  
Prefabrykowane schody (terenowe) stosuje się szczególnie przy większych  
nachyleniach – np. przy skarpach i wiaduktach.

Wymiary (cm)

symbol d s h zbrojenie waga pakownanie

PJ10/0 90 60 10 bez zbrojenia ~90 kg 11 szt.

PJ10/1 90 60 10 pojedyncze ~91 kg 11 szt.

PJ10/2 90 60 10 podwójne ~92 kg 11 szt.

PJ12.5/0 100 75 12.5 bez zbrojenia ~160 kg 9 szt.

PJ12.5/1 100 75 12.5 pojedyncze ~162 kg 9 szt.

PJ12.5/2 100 75 12.5 podwójne ~164 kg 9 szt.

PJ15/0 175 100 15 bez zbrojenia ~460 kg LUZ

PJ15/1 175 100 15 pojedyncze ~462 kg LUZ

PJ15/1 175 100 15 podwójne ~464 kg LUZ

ds

h

Płyta Jumbo
Płyta Jumbo przeznaczona jest do wzmacniania i zabezpieczania powierzchni, w tym skarp  
i skosów ziemnych. Stosuje się ją również jako element tymczasowej lub stałej drogi dojazdowej na 
różnego rodzaju inwestycjach. Dostępna w trzech typach o różnych formatach.

PJ10

PJ12,5

PJ15
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Wymiary (cm)

symbol s waga pakowanie

PZP40 40 ~600 kg

LUZ
PZP50 50 ~600 kg

PZP60 60 ~700 kg

PZP80 80 ~830 kg

Wymiary (cm)

symbol s waga pakowanie

SKP04 40 ~200 kg

LUZ
SKP50 50 ~270 kg

SKP60 60 ~400 kg

SKP70 80 ~600 kg

s

s

s

Wymiary (cm)

symbol s waga pakowanie

KZP40 40 ~180 kg

LUZ
KZP50 50 ~260 kg

KZP60 60 ~470 kg

KZP80 80 ~910 kg

Przepust drogowy
Przepust drogowy to element infrastruktury komunikacyjnej. Służy do odprowadzania i transportu 
cieków wodnych i przepływów, w szczególności pod powierzchnią drogi, w nasypach ziemnych i dla 
tuneli. Nasze przepusty oferujemy w pięciu rozmiarach.

Wymiary (cm)

symbol s d waga pakowanie

PD40 40 100 ~200 kg

LUZ

PD50 50 100 ~240 kg

PD60 60 100 ~460 kg

PD80 80 100 ~600 kg

PD100 100 100 ~750 kg

Produkt dostępny w wersji:

 (Ż) żelbetowej lub (B) betonowej

Proste zakończenie przepustu
Zakończenie przepustu o prostym kształcie z wcięciem. Zbrojony beton wysokiej klasy gwarantuje 
wytrzymałość i funkcjonalność na wiele lat.

Kołnierzowe zakończenie przepustu
Kołnierzowe zakończenie przepustu zabezpiecza grunt wokół przepustu przed niekontrolowanym 
osuwaniem się bądź podmywaniem terenu przez wody gruntowe i opadowe.

Skrzydełkowe zakończenie przepustu
Skrzydełkowe zakończenie przepustu zabezpiecza wylot przepustu przed niekontrolowanym  
osuwaniem się bądź podmywaniem terenu przez wody gruntowe i opadowe.

s

d

Podstawa wpustu ulicznego
Podstawa wpustu ulicznego ma za zadanie utrzymać całą konstrukcję studni.

Wymiary (cm)

symbol s s1 h h1 s2* waga pakowanie

PWU50 50 62 50 25 18,6 lub 22,6 ~150 kg LUZ

PWU100 50 62 100 50 18,6 lub 22,6 ~300 kg LUZ

s1

h

h1

s

s2

*Otwór na rurę PCV FI200 lub FI160 z uszczelką LKS

Krąg wpustu ulicznego
Kręgi wpustu to elementy przeznaczone do budowy komory roboczej wpustu ulicznego. Dostępne 
wysokości kręgów pozwalają na optymalne zaprojektowanie wpustu ulicznego.

Wymiary (cm)

symbol s s1 h waga pakowanie

KWU50 50 62 50 ~160 kg LUZ

KWU75 50 62 75 ~200 kg LUZ

KWU100 50 62 100 ~240 kg LUZ

s1

h

s

s1

Wpusty uliczne Styrobud
Wpusty uliczne to szczelne studzienki o średnicy wewnętrznej ø500mm. Zbudowane z podstawy, 
kręgów oraz pierścienia odciążającego. Głównym zadaniem wpustów ulicznych jest odbiór wód 
opadowych z infrastruktury ulicznej i odprowadzenie ścieków do studni kanalizacyjnych.

Zintegrowany pierścień odciążający
Zadaniem pierścienia odciążającego jest przeniesienie obciążeń wokół studzienki na grunt oraz 
zabezpieczenie ścian przed działaniem sił pionowych. 

Wymiary (cm)

symbol s s1 h waga pakowanie

ZPO35 98 71 35 ~355 kg LUZ

ZPO25 98 71 25 ~250 kg LUZ

h

s1
s



16 17KATALOG INWESTYCYJNY STYROBUD

Prefabrykaty o innym przeznaczeniu
W naszej ofercie dostępne są również prefabrykaty o innym przeznaczeniu, m.in: obruk zasuwy OZ1,OZ2,OZ3, obruk hydrantu, pierścień 
odciążający, słupki oznaczeniowe, stożek kanalizacyjny, pokrywa stożka kanalizacyjnego. Obruk zasuwy i obruk hydrantu wykorzystuje się 
w celu umocowania zasuw i hydrantów. Są to prefabrykowane elementy sieci wodociągowych. Pierścień odciążający służy do ochrony 
studzienek kanalizacyjnych przed pionowym naciskiem pojazdów mechanicznych. Stożek kanalizacyjny wraz z pokrywą stożka kanaliza-
cyjnego stanowią zwieńczenie studzienki kanalizacyjnej
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Wymiary (cm)

symbol d s s1 h waga pakowanie

POZ50X50X8/20X20 50 50 20 8 ~39 kg 40 szt. / pal.

Obruk Hydrantów

d

s
h

s1

Wymiary (cm)

symbol d s s1 h waga pakowanie

POZ40x40x5.5/fi12 40 40 Ø12 5.5 ~20 kg 20 szt. / pal.

d

s
h

s1

Wymiary (cm)

symbol d s s1 h waga pakowanie

POZ70x70x10/fi47 70 70 Ø47 10 ~70 kg 40 szt. / pal.

d

s h

s1

Wymiary (cm)

symbol d s s1 h waga pakowanie

POH80x40x15/fi15 80 40 Ø15 9,5 ~69 kg 24 szt. / pal.

Wymiary (cm)

symbol d s s1 h waga pakowanie

POO50x50x7.5/fi34 50 50 Ø34 7.5 ~40 kg 24 szt. / pal.

d

s

s1

d

s

h

s1

Obruk Zasuwy OZ1
Prefabrykaty wykonane z wysokiej klasy zbrojonego betonu. Służą do umocnienia skrzynek zasuw  
i hydrantów, umieszczanych na sieciach wodociągowych.

Obruk Odciążający

Obruk Zasuwy OZ3

Obruk Zasuwy OZ2

Stożek Kanalizacyjny
Stożek kanalizacyjny montowany jest bezpośrednio na rurę trzonową.

Pokrywa Stożka Kanalizacynego
Pokrywa jest zwieńczeniem studni kanalizacyjnej. 

Wymiary (cm)

symbol s h pakowanie waga

SK315/36h23 36 23 20 szt. / pal. ~62 kg

SK400/42h20 42 20 20 szt. / pal. ~66 kg

SK425/47h20 47 20 10 szt. / pal. ~90 kg

SK425/50h22 50 22 10 szt. / pal. ~94 kg

SK600/68h23 68 23 5 szt. / pal. ~150 kg

Wymiary (cm)

symbol d s h pakowanie

SG 13,5 9 40 40 szt. / pal.

Wymiary (cm)

symbol d s h pakowanie

SW 16,5 7,5 140 40 szt. / pal.

h

s

Wymiary (cm)

symbol s h pakowanie waga

PSKFI315/51h8 51 8 40 szt. / pal. ~36 kg

PSKFI400/55h8 55 8 40 szt. / pal. ~46 kg

PSKFI425/60h9 60 9 20 szt. / pal. ~56 kg

PSKFI425/65h9 65 9 20 szt. / pal. ~58 kg

PSKFI600/85h10 85 10 10 szt. / pal. ~104 kg

s

h

d

s

h

h

d s

Słupki graniczne
Słupek graniczny stosuje się do oznaczania granic działki.

Słupek oznaczeniowy wody
Słupek przeznaczony do oznaczeń sieci wodociągowych.
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Wymiary (cm)

symbol d s h waga pakowanie

STV30 60 22 13 ~30 kg 35 szt. / pal.

STV35 60 22 13 ~35 kg 35 szt. / pal.

Stopy tymczasowe
Stopy tymczasowe produkowane są jako elementy dla ogrodzeń tymczasowych. Posiadają sześć 
otworów które służą do osadzania przęseł ogrodzeniowych.

d
s

Wymiary (cm)

symbol d s h waga pakowanie

BB60 60 60 60 ~550 kg

LUZBB120 120 60 60 ~1100kg

BB180 180 60 60 ~1550 kg

Bloki Betonowe
Bloki betonowe wykorzystuje się m.in. do budowy ścian oporowych, boksów, przegród czy  
magazynów kruszyw sypkich. Bloki są wytrzymałe i szybkie w montażu.

h

h

s

Prefabrykaty na zamówienie
Wychodząc na przeciw wymaganiom Klienta jesteśmy w stanie wyprodukować fundamenty prefa-
brykowane na specjalne zamówienie. Projekt prefabrykatu wykonywany jest w oparciu o indywidu-
alne uzgodnienia z klientem w zakresie wymaganych parametrów technicznych.

d

Grupa produktów Produkt Symbol Wymiary Waga Pakowanie
Ilość towaru na samo-
chodzie o pojemności 

24T

Korytka

naskarpowe KSK50 50x3820 ~47 kg 32 szt. / pal. ~510 szt.

trójkątne KTR33 33x50x20 ~64 kg 24 szt. / pal. ~375 szt.

ciekowe duże KSD33 33x60x15 ~56 kg 36 szt. / pal. ~428 szt.

ciekowe małe KSM33 33x25x8 ~12 kg 108 szt. / pal. ~2000 szt.

kolejowe KK74 74x68x59 ~200 kg LUZ ~120 szt.

denne duże KDD50 50x124x26 ~217 kg 6 szt. / pal. ~110 szt.

denne małe KDM50 50x70x20 ~102 kg 12 szt. / pal. ~235 szt.

S-POG KSG47,5 47.5x60.5x18.5 ~55 kg 28 szt. / pal. ~436 szt.

ciekowe KC35 35x59x40 ~70 kg 12 szt. / pal. ~342 szt.

Elementy 
brukowe

Holland 4 HL4 ND ~1.56 t 17.28m2 / pal ~258 m2

Holland 6 HL6 ND ~1.75 t 12.96m2 / pal ~181 m2

Holland 8 HL8 ND ~1.95 t 10.08m2 / pal ~140 m2

Behaton 6 BH6 ND ~1.72 t 12.77m2 / pal ~178 m2

Behaton 8 BH8 ND ~1.91 t 10.64m2 / pal ~138 m2

Megan™ 50 PM50 50x50x6 ~1.57 t 40 szt. / pal. ~600 szt.

Megan™ 35 PM35 35x35x4 ~1.59 t 144 szt. / pal ~2100 szt.

Obrzeże 6 OB6 100x6x20 ~1.56 t 60 szt. / pal. ~900 szt.

Obrzeże 8 OB8 100x8x30 ~1.78 t 33 szt. / pal. ~429 szt.

Krawężnik 12 KR12 100X12X25 ~1.35 t 21 szt. / pal. ~378 szt.

Krawężnik 15 KR15 100X15X30 ~1.47 t 15 szt. / pal. ~240 szt.

Krawężnik 20 KR20 100X20X30 ~1.58 t 12 szt. / pal. ~180 szt.

Elementy 
drogowe

Płyta drogowa MON PDM15 300x100x15 ~1.06 t

LUZ

~24 szt.

Płyta drogowa MON PDM18 300x100x18 ~1.26 t ~19 szt.

Płyta drogowa MON PDM20 300x100x20 ~1.39 t ~17 szt.

Płyta drogowa MON PDD15 300x150x15 ~1.56 t ~15 szt.

Płyta drogowa MON PDD18 300x150x18 ~1.87 t ~13 szt.

Płyta drogowa MON PDD20 300x150x20 ~2.07 t ~12 szt.

Płyta Jumbo - bez zbrojenia PJ10/0 90x60x10 ~90 kg 11 szt. / pal. ~264 szt.

Płyta Jumbo - z. pojedyncze PJ10/1 90x60x10 ~91 kg 11 szt. / pal. ~264 szt.

Płyta Jumbo - z. podwójne PJ10/2 90x60x10 ~92 kg 11 szt. / pal. ~264 szt.

Płyta Jumbo - bez zbrojenia PJ12.5/0 100x75x12.5 ~160 kg 9 szt. / pal. ~153 szt.

Płyta Jumbo - z. pojedyncze PJ12.5/1 100x75x12.5 ~162 kg 9 szt. / pal. ~153 szt.

Płyta Jumbo - z. podwójne PJ12.5/2 100x75x12.5 ~164 kg 9 szt. / pal. ~153 szt.

Płyta Jumbo - bez zbrojenia PJ15/0 175x100x15 ~460 kg LUZ ~52 szt.

Płyta Jumbo - z. pojedyncze PJ15/1 175x100x15 ~462 kg LUZ ~52 szt.

Płyta Jumbo - z. podwójne PJ15/2 175x100x15 ~464 kg LUZ ~52 szt.

Płyta Meba PM8 60x40x8 ~30 kg 50 szt. / pal. ~900 szt.

Płyta Meba PM10 60x40x10 ~34 kg 50 szt. / pal. ~700 szt.

Stopnie skarpowe SS8 80x34x20 ~140 kg ND ~170 szt.

Stopnie skarpowe SS10 100x34x20 ~170 kg ND ~130 szt.

Stopnie skarpowe SS14 140x34x20 ~203 kg ND ~116 szt.

Stopnie skarpowe SS1515 150x34x20 ~262 kg ND ~90 szt.

Indeks produktów
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Grupa produktów Produkt Symbol Wymiary Waga (kg) Pakowanie
Ilość towaru na 
samochodzie o 
pojemności 24T

Przepusty  
drogowe

Przepust drogowy PD40 Ø 40 ~220kg

LUZ

~109 szt.

Przepust drogowy PD50 Ø 50 ~307 kg ~92 szt.

Przepust drogowy PD60 Ø 60 ~425 kg ~56 szt.

Przepust drogowy PD80 Ø 80 ~575 kg ~40 szt.

Proste zakończenie przepustu PZP40 Ø 40 ~600 kg ~40 szt.

Proste zakończenie przepustu PZP50 Ø 50 ~600 kg ~40 szt.

Proste zakończenie przepustu PZP60 Ø 60 ~700 kg ~34 szt.

Proste zakończenie przepustu PZP80 Ø 80 ~830 kg ~28 szt.

Kołnierzowe zakończenie przepustu KZP40 Ø 40 ~140 kg ~80 szt.

Kołnierzowe zakończenie przepustu KZP50 Ø 50 ~260 kg ~80 szt.

Kołnierzowe zakończenie przepustu KZP60 Ø 60 ~470 kg ~60 szt.

Kołnierzowe zakończenie przepustu KZP80 Ø 80 ~910 kg ~40 szt.

Skrzydełkowe zakończenie przepustu SKP40 Ø 50 ~200 kg ~89 szt.

Skrzydełkowe zakończenie przepustu SKP50 Ø 50 ~270 kg ~89 szt.

Skrzydełkowe zakończenie przepustu SKP60 Ø 60 ~400 kg ~60 szt.

Skrzydełkowe zakończenie przepustu SKP80 Ø 80 ~600 kg ~40 szt.

Płyty obrukowe

OZ1 POZ50X50X8 50x50x8 ~39 kg 40 szt. / pal. ~640 szt.

OZ2 POZ40X40X5.5/fi12 40x40x5.5 ~20 kg 20 szt. / pal. ~1200 szt.

OZ3 POZ70X70X10/fi47 70x70x10 ~70 kg 40 szt. / pal. ~667 szt.

Obruk hydrantów POZ80X40X15/fi15 80x40x15 ~69 kg 24 szt. / pal. ~342 szt.

Obruk Odciążający POO50x50x7.5/fi34 50x50x7 ~40 kg 24 szt. / pal. ~600 szt.

Inne prefabrykaty

Stożek kanalizaycjny 315 SK315/36h23 36x23 ~62 kg 20 szt. / pal. ~461 szt.

Stożek kanalizaycjny 400 SK400/42h20 42x20 ~66 kg 20 szt. / pal. ~240 szt.

Stożek kanalizaycjny 425 SK425/47h20 47x20 ~90 kg 10 szt. / pal. ~255 szt.

Stożek kanalizaycjny 425 SK425/50h22 50x22 ~94 kg 10 szt. / pal. ~250 szt.

Stożek kanalizaycjny 600 S600/64h25 68x23 ~150 kg 5 szt. / pal. ~160 szt.

Pokrywa stożka kanalizacyjnego 315 PSKFI315/51h8 51x8 ~36 kg 40 szt. / pal. ~657 szt.

Pokrywa stożka kanalizacyjnego 400 PSKFI400/55h8 55x8 ~46 kg 40 szt. / pal. ~489 szt.

Pokrywa stożka kanalizacyjnego 425 PSKFI425/60h9 60x9 ~56 kg 20 szt. / pal. ~406 szt.

Pokrywa stożka kanalizacyjnego 425 PSKFI425/65h9 65x9 ~58 kg 20 szt. / pal. ~413 szt.

Pokrywa stożka kanalizacyjnego 600 PSKFI600/85h10 85x10 ~104 kg 10 szt. / pal. ~240 szt.

Słupki graniczne SG 13,5x9x40 BD 40 szt. / pal. ~600 szt.

Slupki oznaczeniowe wody SW 16,5x7,5x140 BD 40 szt. / pal. BD

Belki podwalinowe 195 BP195 195x12x70 ~325 kg BD ~73 szt.

Belki podwalinowe 295 BP295 295x12x70 ~495 kg BD ~48 szt.

Belki podwalinowe 395 BP395 395x12x70 ~660 kg BD ~36 szt.

Belki podwalinowe 495 BP495 495x12x70 ~825 kg BD ~29 szt.

Stopa tymczasowa ST60 60x20x13 ~30 kg 35 szt. / pal. ~700 szt.

Bloki betonowe BB60 60x60x60 ~550 kg LUZ ~43 szt.

Bloki betonowe BB120 120x60x60 ~1100 kg LUZ ~21 szt.

Bloki betonowe BB180 180x60x60 ~1500 kg LUZ ~16 szt.



www.styrobudbetoniarnie.pl

Rzeszów
Trzeboś

Dębica

Krosno
Sanok

PrzemyślKraków
Tarnów

Kielce

Lublin

Zamość

Kraśnik
Ostrowiec

Świętokrzyski

STYROBUD B.T.K RADOMSCY  
SIEDZIBA FIRMY

Trzeboś, ul Górna 194
36-050 Sokołów Małopolski

tel. : 17 77 27 930

ODDZIAŁ RZESZÓW 
(BETON TOWAROWY)

ul. Ciepłownicza
35-001 Rzeszów

tel. : +48 607 106 790

OGRÓD WYSTAWOWY
ul. Warszawska 284

tel.  +48 665 690 255

ODDZIAŁ KROSNO 
(BETON TOWAROWY  

I ZAKŁAD PREFABRYKACJI)
Szczepańcowa, ul. Przemysłowa 24

38-457 Szczepańcowa
tel. : +48 722 112 113

PARTNER HANDLOWY


