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BETONIARNIA KACZMAREK S.C. została założona w 1981r. w Siedliszowicach.Początkiem działalności firmy była produkcja pustaków żużlo-
betonowych. Dzięki indywidualnemu podejściu do klienta oraz wysokiej jakości produktów i usług, BETONIARNIA KACZMAREK od samego
początku rozwijała się bardzo dynamicznie.To pozwoliło na realizację kolejnych inwestycji, które nadały obecny kształt naszemu 
przedsiębiorstwu. Wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie pracowników, pozwoliły nam osiągnąć ugruntowaną pozycję na
regionalnym rynku materiałów budowlanych. Obecnie posiadamy dwa zakłady z trzema liniami produkcyjnymi, własny park maszynowy
i transportowy z zapleczem warsztatowym oraz to, co w każdej firmie najważniejsze - zgrany zespół kompetentnych i wartościowych
pracowników. W 2012 r. rozpoczęliśmy budowę trzeciego już zakładu o profilu kanalizacyjnym. Obecnie jesteśmy również na etapie
wdrożenia produkcji betonu towarowego.

www.betoniarniakaczmarek.com.pl3
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P.P.H.U. „BETONIARNIA KACZMAREK” S.C. to sprawdzony 
producent szerokiego asortymentu prefabrykatów 
betonowych oraz betonu. W naszej firmie proces
technologiczny zaczyna się od doboru i selekcji
odpowiednich surowców. Celem tego działania
jest wytworzenie masy betonowej i pozyskiwanie
wysokiej jakości prefabrykatów. Dalszy ciąg procesu
polega na odpowiednim wibrowaniu, a później
dojrzewaniu betonu poprzez naparzanie. Etapy
te sprawiają, że nasze produkty są odporne na 
warunki atmosferyczne, pozostają trwałe i estetyczne
przez wiele lat. Beton w „BETONIARNI KACZMAREK”
wytwarzany jest przez węzły betoniarskie wyposażone
w dozowniki, które są sterowane w zależności od
oczekiwanych parametrów mieszanki .  Wszystko
odbywa się zgodnie z recepturą opracowaną w
laboratorium CERT - LAB. Daje to możliwość dodania
optymalnej ilości domieszek i plastyfikatorów, które
polepszają parametry betonu, bez obaw o przesadzenia
z ilością. Mieszanka jest poddawana napowietrzaniu, dzięki
czemu beton zmniejsza nasiąkliwość, co prowadzi
do zwiększenia jego żywotności. Mieszanki napowietrzne
są bardziej spoiste, pęcherzyki powietrza utrzymują
cząstki stałe w zawieszeniu tak, że sedymentacja
ulega zmniejszeniu, a woda nie oddziela składników
mieszanki podczas transportu i układania. Zjawiska
te wpływają bardzo korzystnie na jakość i wytrzymałość
górnej warstwy betonu. Zastosowanie domieszek
napowietrzających i plastyfikujących w betonie, przy
odpowiednim zagęszczeniu (wibracji), pozwala na
wykonanie trwałych elementów, odpornych na działania
czynników atmosferycznychi agresywnego środowiska.

POLIT YK A JAKOŚCI



Wysoka jakość oferowanego wyrobu i świadczonych usług

oraz indywidualne podejście i troska o klienta, pozwoliła

nam zdobyć zaufanie i lojalność odbiorców. Mając na

uwadze rosnące wymagania rynku oraz specyfikę branży,

„BETONIARNIA KACZMAREK” wzięła udział w konkursie

„EUROCERTYFIKAT” pod względem wiarygodności firmy

oraz jakości oferowanych produktów i u sług. Po pomyślnym

przejściu trzystopniowej oceny, której dokonuje grupa

specjalistów z dziedziny prawa, zarządzania i księgowości,

na Zamku Królewskim w Warszawie BETONIARNIA KACZMAREK

odebrała z rąk Prezesa Krajowego Rejestru Długów

Adama Łąckiego EuroCertyfikat. BETONIARNIA KACZMAREK

jest trzykrotnym laureatem tego prestiżowego europejskiego

wyróżnienia. W 2007 i 2009 roku nagrodzono nas Certyfikatem

Wiarygodności Firmy. W roku 2011 natomiast otrzymaliśmy

wyróżnienie za wysoką jakość oferowanych przez nas

produktów i usług. EUROCERTYFIKAT jest dowodem naszej

odpowiedzialności, sprawnej organizacji i zarządzania oraz

doskonałej polityki rozwoju i spełniania surowych norm

jakościowych. Dzięki temu BETONIARNIA KACZMAREK,

jako pierwsza i jedyna firma w branży producentów

prefabrykatów betonowych spełnia istotne wymagania

i standardy Unii Europejskiej.
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ŻUŻLOBETONOWE

Pustaki
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BETONOWE
Pustaki
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BETONOWEBloczki

81 szt
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SZALUNKOWEPustaki



KONSTRUKCYJNE

Elementy
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Kształtki wieńcowe to elementy wykonane na bazie betonu.Dopasowane
do wymiarów ściany oraz wysokości stropu służą jako szalunek tracony,
pozwalający na prawidłowe, sprawne i bezpieczne wykonanie wieńca
stropowego. Zastosowanie kształtek zapewnia równomierny rozkład obciążeń
przekazywanych na mur przez strop, co jest ważne przede wszystkim w murach
wykonanych z pustaków ceramicznych oraz bloczków z betonu komórkowego.
Eliminują one drogi i czasochłonny proces zabudowy wieńców na ścianach
zewnętrznych z użyciem deskowania przy wykonywaniu stropów gęstożebrowych.
Ponadto kształtki rozwiązują problem podczas wykonywania wieńca stropowego
opuszczonego tzn. przy układaniu dolnego zbrojenia wieńca poniżej stropu nie
ma konieczności używania stempli (podpór), czyli ryglowania całego stropu.
Za le ty  budowan ia  z  wyko r zy s tywan iem ks z ta ł tek  w ieńcowych:

- równomierny rozkład obciążeń przenoszonych ze stropu na ścianę;
- wymuszenie i ułatwienie prawidłowego wykonania wieńca;
- do zabudowy wieńca stropowego na ścianach jedno i wielowarstwowych,
  bez względu na materiał, z którego są wykonane elementy ścienne;
- możliwość każdorazowego wykonania wieńca opuszczonego bez 
  konieczności ryglowania stropu (wieniec opuszczony proponowany jest przez
  większość producentów elementów ściennych);
- skrócenie czasu montażu stropu i wieńca;
- wymierne korzyści finansowe; bezpieczeństwo podczas montażu i zalewania stropu;
- eliminacja czasochłonnego i kosztownego deskowania lub obmurówki wieńca;
- eliminacja skrajnych podpór montażowych;
- eliminacja dystansu zbrojenia wieńca;
- możliwość wyprowadzenia ze ściany rdzenia bez naruszania konstrukcji kształtki;
- podniesienie estetyki wykonania konstrukcji wieńca.
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Stropy
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SYSTEMY
KOMINOWE
I WENTYLACYJNE
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SYSTEMY KOMINOWE
I WENTYLACYJNE
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BETONOWA
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Korytka

www.betoniarniakaczmarek.com.pl

Korytka są elementami betonowymi dostępnymi
w różnych wymiarach, w zależności od  miejsca
przeznaczenia oraz potrzeb klienta. Są doskonałym
rozwiązaniem w budownictwie drogowym,
umożliwiającym sprawne odprowadzanie do 
kanalizacji nadmiaru wody z chodników, placów,
parkingów oraz ulic. Korytka mniejszych gabarytów
wykorzystywane są w ogrodach.

KORYTKO „KAPRIN”

1200 mm 500 mm

9
0
0
 m

m

100 mm

120 x 90 x 50



22



23



24

TYP TRAPEZOWY
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oznaczenioweSŁUPKI



Stosuje się je głównie jako element studni osadnikowej przy
wpustach ulicznych wykonanych w pasach drogowych o
dużym natężeniu ruchu, a także do wszystkich rodzajów
kanalizacji opadowej, sanitarnej, jak i ogólno przemysłowej.
Pełnią funkcję studni przelotowych, rozgałęzionych. Mogą
być stosowane także jako przepusty pod drogami i zjazdami
z posesji Nasza firma oferuje usługę wiercenia otworów o
żądanej średnicy i lokalizacji w elemencie. W studniach
i kręgach otwory wykonujemy wg ustaleń klienta.

STUDNIE
I KRĘGI

27



28www.betoniarniakaczmarek.com.pl

KRĘGI BETONOWE WIBROPRASOWANE

POŁĄCZENIE NA FELC

800/250/80

800/500/80

800/750/80

800/1000/80

180 kg

272 kg

435 kg

580 kg

55,00 zł / 67,65 zł

75,00 zł / 92,25 zł

105,00 zł / 129,15 zł

135,00 zł / 166,05 zł

410 kg

720 kg



Elementy kanalizacji

29

Pierścienie wyrównujące ( dystansowe) przeznaczone są do regulacji wysokości

przykrycia komór podziemnych wchodzących w skład przewodów kanalizacji

zewnętrznych obciążonych pojazdami ruchu masowego 
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8 szt 785 x 625 x 150 38,00 zł/  46,74zł

6 szt 785 x 625 x 200 46,00 zł/  56,58zł

16 kg
25 kg
34 kg
52 kg
58 kg
65 kg

105 kg



PO KRYWY ELEMENTY KANALIZACJI
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RURY  P RZEPUSTOWE

Stosuje się je głównie jako element studni osadnikowej przy wpustach
ulicznych wykonanych w pasach drogowych o dużym natężeniu ruchu,
a także do wszystkich rodzajów kanalizacji opadowej, sanitarnej jak i
ogólno przemysłowej. Pełnią funkcję studni przelotowych, rozgałęzionych.
Mogą być stosowane także jako przepusty pod drogami i zjazdami z posesji.

32www.betoniarniakaczmarek.com.pl

50,00 zł/  61,50 zł

55,00 zł/  67,65 zł

80,00 zł/  98,40 zł

100,00 zł/  123,00 zł
150,00 zł/  184,50 zł

67,00 zł/  82,41zł

105,00 zł/  129,15zł

100,00 zł/  123,00zł



Kanalizacja Deszczowa
ELEMENTY KANALIZACJI

33
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ODWODNIENI A
To najefektywniejsze rozwiązanie do usuwania wody deszczowej
na obszarach utwardzonych, takich jak: chodniki, drogi dojazdowe,
podjazdy do garaż, ogrody, parki, obiekty sportowe, na których
przewiduje się obciążenie klasy od A15 do klasy D400.

37

ZASTOSOWANIE ODWODNIEŃ LINIOWYCH:
• Klasy obciążeń wg normy PN-EN 1433:2005
• Klasa A15 (do 1,5 t) – ciągi komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz rowerowego,
   tereny zielone np. parki, skwery, obszary przydomowe.
• Klasa B125 (do 12,5 t) – obszary zwiększonego ruchu pieszego, tereny parkingowe
   dla samochodów osobowych, garaże.
• Klasa C250 (do 25 t) – obszary przykrawężnikowe ulic, chodników, pobocza, ruch
   lekkich samochodów ciężarowych, dostawczych.
• Klasa D400 (do 40 t) – jezdnie dróg, pobocza oraz parkingi dla wszystkich rodzajów
   pojazdów drogowych.
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I TA R ASOWE
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Płyty chodnikowe wykorzystywane są do zabudowy nawierzchni
chodników ulicznych na zagęszczonym podłożu ze żwiru, żużla,
piasku oraz stabilizacji cementowej. Płyty chodnikowe to
rozwiązanie funkcjonalne, szybkie w układaniu oraz ekonomiczne
dzięki swojej niewygórowanej cenie. Stosuje się je do utwardzania
nawierzchni chodników, tarasów, placów oraz innych powierzchni 
przeznaczonych dla ruchu pieszego. Naszym klientom oferujemy
niewielkich rozmiarów płyty chodnikowe o kwadratowym lub
prostokątny kształcie, jak i elementy większych rozmiarów.
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22,00/ 27,06 zł
24,00/ 29,52 zł
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Płyta ażurowa przeznaczona jest do budowy nawierzchni o
małym natężeniu ruchu,  takich jak chodniki, parkingi a także
do wzmocnienia naturalnych zboczy. Oprócz swojej wytrzymałości
płyty tego typu wyróżnia estetyczny wygląd. Idealnie nadają
się na wyłożenie nasypów przy drogach czy budowy parkingów,
ponieważ bardzo dobrze odprowadzają wodę. Za ich pomocą
można budować również skarpy ziemne rowy i nasypy. Po ułożeniu
ażurowa płyta betonowa tworzy nawierzchnię w postaci kraty,
w którą najczęściej zasiewamy trawę lub wypełnia grysem.
Powstaje wtedy równa nawierzchnia, która efektownie komponuje
się z otoczeniem. Dostępne w kolorze szarym i czerwonym.

PLYT Yl

www.betoniarniakaczmarek.com.pl
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D ROGOWE Produkowane płyty służą idealnie do utwardzania placów oraz
budowy dróg dojazdowych. Nasze płyty drogowe są wyjątkowo
wytrzymałe, odporne na warunki atmosferyczne, a także natężony
ruch drogowy. Wykonujemy je z żelbetonu. Ich zastosowanie
wykorzystuje się do wykonania dróg dojazdowych na budowach
oraz do budowy nawierzchni na placach składowych, a także do 
utwardzenia placów magazynowych, parkingów itp. Płyty można
stosować do budowy dróg lokalnych lub tymczasowych dróg
objazdowych przy budowie dróg publicznych.

www.betoniarniakaczmarek.com.pl
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ELEMENT Y OPOROWE
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Segment składa się z 4 elementów:
- 2 szt prefabrykatu ściennego typu ,,L” o szerokości 99 cm
- 2 szt płyt przykrywających typu ,,P” o szerokości 49 cm
Elementy ścienne mają zbrojenie wypuszczone z dna w 
kształcie pętli celem uzyskania monolitycznego połączenia
między nimi o żądanej szerokości. Między segmentami jest
przerwa dylatacyjna pozwalająca wprowadzić kanały
na terenach do IV kat. szkód górniczych. Kanały rozwiązano
jako przejezdne i nie przejezdne z 3 typami obciążeń:

typ I  -  dla kanałów przejezdnych przy warstwie nasypu
            od 0 do 50 cm, które wytrzymują krótkotrwałe
            obciążenie samochodem ciężarowym P = 50 kN
            lub zastępcze równomierne 10,0 kN/m²

typ II  - dla kanałów przejezdnych przy warstwie nasypu
            od 50 do 100 cm, obciążenie jw.

typ III - dla kanałów nieprzejezdnych przy warstwie nasypu
            od 50 do 100 cm, max. obciążenie tłumem ludzi
            P=5,0 kN/m²

Segment składa się z 4 elementów:
- 2 szt prefabrykatu ściennego typu ,,L” o szerokości 99 cm
- 2 szt płyt przykrywających typu ,,P” o szerokości 49 cm
Elementy ścienne mają zbrojenie wypuszczone z dna w 
kształcie pętli celem uzyskania monolitycznego połączenia
między nimi o żądanej szerokości. Między segmentami jest
przerwa dylatacyjna pozwalająca wprowadzić kanały
na terenach do IV kat. szkód górniczych. Kanały rozwiązano
jako przejezdne i nie przejezdne z 3 typami obciążeń:

typ I  -  dla kanałów przejezdnych przy warstwie nasypu
            od 0 do 50 cm, które wytrzymują krótkotrwałe
            obciążenie samochodem ciężarowym P = 50 kN
            lub zastępcze równomierne 10,0 kN/m²

typ II  - dla kanałów przejezdnych przy warstwie nasypu
            od 50 do 100 cm, obciążenie jw.

typ III - dla kanałów nieprzejezdnych przy warstwie nasypu
            od 50 do 100 cm, max. obciążenie tłumem ludzi
            P=5,0 kN/m²

BETONOWE
KANAŁY

Produkowane zgodnie z norma PN-EN
13369:2004 oraz PN-EN 206-1
Klasa betonu B-25

KANAŁY KABLOWE RUROCIAGÓW C.O. I SPREZONEGO 
POWIETRZA
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Kosteckiego

KOM POSTOWIK

ŁAŃCUCH



52

BELKI

BLO KI

PODWALINOWE

Belki podwalinowe wykorzystuje się przy budowie ekranów akustycznych
przy drogach, autostradach i liniach kolejowych. Podwaliny montowane
są w dolnej części ekranów akustycznych. Umieszcza się je między słupami
stalowymi lub żelbetowymi.

BETONOWE Z ZAMKIEM

Bloki betonowe to łatwy i szybki sposób na budowę takich konstrukcji jak np.:
ściany powierzchni magazynowych, boków, zasieków, wiat i wielu innych.

www.betoniarniakaczmarek.com.pl
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ELEMENT Y GROBOWCÓW

SCHEMAT ŁĄCZENIA ELEMENTÓW NADBUDÓWKI

POKRYWA GROBOWCA 

PŁYTA BOCZNA 

PŁYTA BOCZNA
Z WYPUSTEM 

PŁYTA BOCZNA 

PŁYTA BOCZNA
BEZ WYPUSTU [ 22 X 12,5  X 5 ]
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SCHEMAT ŁĄCZENIA ELEMENTÓW GROBOWCA 2

POKRYWA
GROBOWCA [ 84 X 42 X 4 ]

PŁYTA BOCZNA
Z WYPUSTEM [ 21 X 25 X 5 ]

PODSTAWA ( PŁYTA ) [ 100 X 20 X 5 ]

PŁYTA BOCZNA [ 210 X 25  X 5 ]

POKRYWA BEZ ZACIĘCIA [ 84 X 42 X 4 ]
POKRYWA Z ZACIĘCIA [ 84 X 42 X 4 ]

PŁYTA GŁÓWNA
BOCZNA [ 105 X 37 X 10 ]
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BETON TOWAROWY
Obecnie BETONIARNIA KACZMAREK jest na etapie wdrożenia produkcji betonu
towarowego. Jest on najbardziej powszechnym materiałem wykorzystywanym
w budownictwie. Ma wszechstronne zastosowanie zarówno w budownictwie
mieszkaniowym, drogowym, inżynieryjnym jak również dekoracyjnym. Może być 
rozładowany bezpośrednio z samochodu lub przy pomocy 'pompogruszek',
pomp do betonu, rurociągów itp.

Żwir 31- 63 mm        100,00/123,00 zł 

180,00 zł/ 221,14 zł 

250,00 zł/ 307,50 zł 

250,00 zł/ 307,50 zł 



PONATTO FIRMA ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE

KOPARKA - ŁADOWARKI
ŁADOWARKA TELESKOPOWA

USŁUGI ZAMIATARKĄ
USŁUGI HDS

TRANSPORT ZESTAWAMI SAMOZAŁADOWCZYMI OD 3 DO 24 TON

REALIZUJEMY NIETYPOWE ZAMÓWIENIA ELEMENTÓW BETONOWYCH
WEDŁUG PROJEKTU KLIENTA 

KRUSZYWA Z ŻUŻLA STALOWNICZEGO

kruszywo frakcji        0-16 mm              22,00/ 27,06 zł 
kruszywo frakcji        0-31,5 mm           20,00/ 24,60 zł 
kruszywo frakcji        0-63 mm              18,00/ 22,14 zł 
kruszywo frakcji        16-63 mm            18,00/ 22,14 zł 
kruszywo frakcji        31,5-63 mm         20,00/ 24,60 zł 
kruszywo frakcji        63-250 mm          16,00/ 19,68 zł 
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42-425 Kroczyce 

Siedliszowice 66 

tel. 34 315 54 34 

fax. 34 315 54 36 

Projekt i opracowanie Wojciech Malicki FHU                       tel. 32 670 2010   www.grafikareklamy.pl


