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PREFABRYKOWANE 

ELEMENTY BETONOWE

GROBOWCE 
 NISZE URNOWE

www.betoniarniakaczmarek.plwww.facebook.com/betoniarniakaczmarek

PPHU Betoniarnia Kaczmarek S.C. to renomowany 

Producent Elementów Prefabrykowanych, działający na rynku od 1981 r. 

Oferujemy nisze urnowe i grobowce wykonane z prefabrykowanych 

elementów betonowych, montowane w uprzednio wykopanym 

grobie lub na zewnątrz.

Producent Elementów Prefabrykowanych

PPHU Betoniarnia Kaczmarek S.C.

Siedliszowice 66; 42-425 Kroczyce

biuro@betoniarniakaczmarek.pl

Tel: 34 315 54 34 / 34 315 21 08

NISZE URNowe

WYMIAR (cm) WAGA (kg)

nisza urnowa pojedyncza nr 1 55x55x75 194

nisza urnowa pojedyncza nr 2 55x55x75/90 213,5

sklepienie urny 55x55x4 25,5

element poziomujący 63x60x4 31

ELEMENT CENA NETTO (zł)

85,00 zł

85,00 zł

25,00 zł

10,00 zł

Waga całkowita około 251 kg około 270kg

Wymiar wewnętrzny (cm)

Wymiar zewnętrzny (cm)

Cena netto kompletu 120,00 zł

Klasa betonu

Zbrojenie

C20/25

drut Ø6, stal klasa A-III, A-IIIN

55x55x83

43x43x75

55x55x83/98

43x43x75/90

Nisza urnowa pojedyncza nr 1 Nisza urnowa pojedyncza nr 2 
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miejsce na pieczątkę
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Produkt do ziemnego pochówku urnowego, wykonany z wysokiej klasy betonu. 
Stosowane także jako tzw. dochowanie w istniejących już grobach ziemnych.
Możliwość instalowania w systemie modułowym - więcej niż jedna nisza w piwnicy 
grobowej. Za pomocą śrub można zespalać ze sobą zespół np. dwóch nisz w wersji 
„małżeńskiej”, czterech, sześciu czy ośmiu nisz - tworzących nekropolię rodzinną. 
Nisze wyposażone są w indywidualne pokrywy ułatwiające zamknięcie krypty 
przed zasypaniem. Wygodny, dopasowany element poziomujący gwarantuje pełną
  stabilizację podczas zasypywania.

Wymiar wewnętrzny niszy dedykowany jest dla praktycznie każdej, 
standardowej urny. Łatwe w transporcie i montażu. Nisze urnowe znajdują
zastosowanie także do budowy kolumbarium, miejsca gdzie chowa się urny

  z prochami zmarłych.

GROBOWIEC - wzór 1

WYMIAR (cm) WAGA (kg) 1 OSOBOWY (szt) 2 OSOBOWY (szt)

płyta boczna krótka 100x25x6 27 6 12

płyta boczna długa 232x25x6 67 4 8

płyta boczna długa z felcem 232x25x6/10 80 2 4

sklepienie 86x43x5 41 5 10

podstawa 125x20x5 27,5 2 2

Waga całkowita około 850 kg około 1650 kg

Wymiar wewnętrzny (cm) 220x88x75 220x88x75 (x2 poziomy)

Wymiar zewnętrzny (cm) 232 (+ szer. podst.) x100x80 232 (+ szer. podst.) x100x155

Cena netto grobowca 375,00 zł 720,00 zł

Cena netto przestrzeni sanitarnej H 25 cm 165,00 zł

Cena netto grobowca z przestrzenią sanitarną 540,00 zł 885,00 zł

Klasa betonu C20/25

Zbrojenie drut Ø6 i Ø8, stal klasa A-III, A-IIIN

ELEMENT WYMIAR (cm) WAGA (kg) 1 OSOBOWY (szt) 2 OSOBOWY (szt)
płyta boczna krótka „z wpustem” 111x37,5x6/10 62 4 8

płyta boczna długa 220x25x6 72,5 4 8

płyta boczna długa z felcem 220x25x6/10 81,5 2 4
sklepienie 86x43x5 41 5 10

podstawa 125x20x5 27,5 2 2

Waga całkowita około 960 kg około 1870 kg

Wymiar wewnętrzny (cm) 220x86x75 220x86x75 (x2 poziomy)

Wymiar zewnętrzny (cm) 232 (+ szer. podst.) x111x80 232 (+ szer. podst.) x111x155

Cena netto grobowca 375,00 zł 720,00 zł

Cena netto przestrzeni sanitarnej H 37,5 cm 215,00 zł

Cena netto grobowca z przestrzenią sanitarną 590,00 zł 935,00 zł

Klasa betonu C20/25

Zbrojenie drut Ø6 i Ø8, stal klasa A-III, A-IIIN

ELEMENT

GROBOWIEC - wzór 2

schemat łączenia elementów GROBOWCA

POKRYWY GROBOWCA
(SKLEPIENIE)

PŁYTA BOCZNA KRÓTKA

PŁYTA BOCZNA DŁUGA 
Z FELCEM

PODSTAWA

GROBOWIEC - WZÓR 1

schemat łączenia elementów GROBOWCA

POKRYWY Z ZACIĘCIEM
(SKLEPIENIE)

POKRYWY BEZ ZACIĘCIA
(SKLEPIENIE)

PŁYTA BOCZNA DŁUGA 
Z FELCEM

PŁYTA BOCZNA DŁUGA

PŁYTA BOCZNA KRÓTKA 
„Z WPUSTEM” 

PODSTAWA

GROBOWIEC - WZÓR 2

PŁYTA BOCZNA DŁUGA 

- Możliwość transportu na wskazany adres po wcześniejszym uzgodnieniu
- Dostawa także samochodem HDS
- Zapewniamy konkurencyjne ceny, oraz krótkie terminy realizacji zamówienia

gwarancja producenta !

Piwnice grobowe należy składować w pozycji montażowej na prostym i twardym
podłożu. W celach składowania wszystkie elementy należy posegregować 
wymiarami / rodzajami z uwzględnieniem stosowanych przekładek w celu uniknięcia 
wyszczerbień na prefabrykatach. Nie wolno ustawiać składowiska prefabrykatów 
w pobliżu otwartych wykopów grobowych !!!

składowanie:

- Proste i szybkie w montażu (montaż w 2 osoby = około 1h)
- Możliwość piętrowania piwnic grobowca
- Możliwość dowolnej konfiguracji głębokości
- Wygodne fundamenty pod nagrobek
- Możliwość zamówienia przestrzeni sanitarnej
- Brak osypywania się gruntu w miejscu pochówku
- Wykonanie kamiennego pomnika odbywa się w krótkim czasie po pochówku
- Piwnica grobowa znacznie ułatwia pracę grabarza
- Łatwość transportu i przenoszenia
- Możliwość instalowania w ciasnych miejscach bez ryzyka uszkodzeń 
  sąsiednich grobów
- Brak prac murarskich, co daje możliwość montażu w okresie zimowym 
  w ujemnych temperaturach
- Na jednej działce możliwość usadowienia nawet trzymiejscowej piwnicy grobowca
- Wielokrotne wykorzystanie
* Zalety naszych produktów docenili Zarządcy i Administratorzy cmentarzy 
  parafialnych oraz komunalnych.
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