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W okre sie przed trans for ma cją go spo dar czą
Fa bud był naj więk szą fa bry ką do mów w tech -
no lo gii wiel ko pły to wej w po łu dnio wej Pol sce.
Prze łom lat 90-tych spo wo do wał cał ko wi te za -
ła ma nie bu dow nic twa wiel ko pły to we go i wy -
mu sił na przed się bior stwie głę bo ką re struk tu -
ry za cję po czy na jąc od for my praw nej, po przez
re duk cję za trud nie nia, a koń cząc na zmia nie
ofer ty w kie run ku do sto so wa nia do po trzeb
ryn ku. Obec nie pod sta wo wym pro duk tem spół -
ki są be to no we ele men ty do kon struk cji ta kich
obiek tów jak: ma ga zy ny, cen tra lo gi stycz ne,
cen tra han dlo we czy ha le pro duk cyj ne, a także
mo stów i in nych obiek tów dro go wych.

Fir ma we szła w fa zę oży wie nia i roz po czę -
ła mo der ni za cję ist nie ją cych urzą dzeń i bu dyn -
ków. Od no wio ne zo sta ły ha le, bu dy nek biu ro -
wy i so cjal ny. Sta ry, skom pli ko wa ny i nie gwa -
ran tu ją cy ja ko ści sys tem pro duk cji be to nu zo -
stał za stą pio ny no wo cze snym, ste ro wa nym

kom pu te ro wo, wy so ko wy daj nym wę złem be -
to niar skim. W ha li, wy naj mo wa nej wcze śniej
ob cej fir mie, wy po sa żo no i zor ga ni zo wa no no -
wo cze sny wy dział zbro jar ni. Od dział pro duk -
cji ścian zo stał do po sa żo ny w dwie no we li nie
fir my Aver mann. Fa bud WKB S.A. wy ko nał
sze reg do dat ko wych form, zwięk sza jąc mo ce
pro duk cyj ne i two rząc moż li wość szyb kiej re -
ali za cji du żych zle ceń, co znacz nie pod nio sło
atrak cyj ność fir my na ryn ku. Pa ra me try i ja -
kość pro duk cji są kon tro lo wa ne w no wo cze -
snym la bo ra to rium, dzię ki cze mu fir ma nie
mia ła pro ble mu z uzy ska niem cer ty fi ka tu
zgod no ści z nor ma mi eu ro pej ski mi. Ma jąc
świa do mość cią głych zmian na ryn ku, Fa bud
WKB S.A., in we stu je w urzą dze nia i li nie
do pro duk cji no wych ele men tów. Od 2008 r.
fir ma ofe ru je no wo cze sne stro py sprę żo ne, sto -
so wa ne w bu dynkach wy ma ga ją cych du żych
rozpiętości po mię dzy pod po ra mi. Pro duk cja

od by wa się w od no wio nej ha li, na naj no wo cze ś-
niej szych fiń skich urzą dze niach formujących
fir my ELE MA TIC. Fir ma za koń czy ła I etap
bu do wy no wej ha li produkcyjnej, gdzie pla nu -
je uru cho mie nie pro duk cji ele men tów, umoż -
li wia ją cych wej ście do no wych seg men tów
ryn ku bu dow la ne go. W tym za kre sie pro wa -
dzo ne są za awan so wa ne pra ce pro jek to we we

współ pra cy z Po li tech ni ką Ślą ską oraz IBDiM.
Fa bud WKB S.A. pla nu je rów nież prze pro wa -
dze nie przed się wzięć z part ne rem za gra nicz -
nym, dys po nu ją cym nową tech no lo gią i do stę -
pem do ryn ku. Współ pra ca ma na ce lu zmniej -
sze nie ry zy ka zwią za ne go z wej ściem fir my
w no we segmenty ry nku. Re ali za cja pro g-
ra mu in we sty cyj ne go po chło nę ła do tych czas
32 mln PLN, w tym 18 mln PLN po cho dzi
z wpłat ak cjo na riu szy na pod nie sie nie ka pi ta łu. 

Obec nie po mi mo pew nych trud no ści ja kie
prze ży wa ry nek bu dow la ny Fa bud WKB S.A.
uczest ni czy w wio dą cych re ali za cjach na ryn -
ku kra jo wym. Od no to wu je się pew ną zmia nę
cha rak te ru in we sty cji, i tak w 2008 r. do mi -
no wa ły jesz cze re ali za cje obiek tów lo gi stycz -
nych, prze my sło wych i biu ro wych, na to miast
w 2009 r. na plan pierw szy wy su wa się po za
in ny mi sek to ra mi, bu dow nic two han dlo we
oraz pro jek ty in fra struk tu ral ne. Du że zna cze -
nie dla Fa bud WKB S.A. ma ob ję cie ro li wio -
dą ce go do staw cy pre fa bry ka tów żel be to wych
na bu do wę sta dio nu we Wro cła wiu oraz prze -
bu do wę sta dio nów w Cho rzo wie i Kra ko wie.

Prze wi dy wa ny przez ana li ty ków 8-proc.
wzrost pro duk cji bu dow la no-mon ta żo wej
w 2010 r., po zwa la przy już po sia da nym port -
fe lu za mó wień oraz moż li wo ściach tech nicz -

nych, po zy tyw nie oce niać szan se Spół ki
w nad cho dzą cym ro ku.

Spół ka po sia da no wo cze sne urzą dze nia

do pro duk cji pre fa bry ka tów ścian, słu pów,

pod wa lin, dźwi ga rów itp. Ist nie je moż li wość

wy ko na nia ca łe go sze re gu in nych pre fa bry -

ka tów we dług ży cze nia Klien ta. 

Prefabrykowane konstrukcje betonowe 

Fa bud WKB S.A. jest jed nym z naj więk szych w Pol sce pro du cen tów ele men tów

pre fa bry ko wa nych z betonu. Ofe ru je pro jek to wa nie, pro duk cję, trans port oraz

mon taż wiel ko ga ba ry to wych pre fa bry ka tów żel be to wych wy ko rzy sty wa nych 

w bu dow nic twie ku ba tu ro wym oraz przy bu do wie dróg i mo stów.

No wo cze sna li nia tech no lo gicz na w za kła -
dzie pro duk cyj nym fir my Fa bud WKB S.A.

Za sto so wa nie ele men tów pre fa bry ko wa nych
fir my Fa bud WKB S.A. do budowy hali

Elementy prefabrykowane firmy Fabud
WKB S.A.

FABUD Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S.A.
tel. 32 220 13 31 lub 59; 220 13 24 lub 27; 765 29 16; fax 32 228 14 63; 765 22 66

e-mail: info@fabudwkb.com.pl; www.fabudwkb.com.pl

Fabud WKB S.A. ofe ru je:

● pre fa bry ka ty płyt stro po wych sprę żo nych
o wy so ko ści no mi nal nej od po wied nio 20,
26,5, 32, 40 i 50 cm;

● pre fa bry ka ty płyt stro po wych TT;
● wiel ko ga ba ry to we pre fa bry ka ty żel be to we dla

bu dow nic twa ku ba tu ro we go, w tym m. in.: 
– pre fa bry ko wa ne słu py oraz sto po słu py

(słu py zin te gro wa ne ze sto pa mi),
– pre fa bry ko wa ne ła wy i sto py fun da men to we, 
– dźwi ga ry, ry gle, bel ki, pła twie i in ne ele -

men ty kon struk cji szkie le to wych, w tym zbro -
jo ne sta lą sprę ża ją cą,
– pły ty stro po we peł ne, ka na ło we sprę żo ne

oraz ty pu „fi li gran” i 2K,
– ścia ny kon struk cyj ne i osło no we – jed no -

li te i war stwo we,
– pre fa bry ko wa ne bie gi scho do we,
– in ne nie ty po we – pre fa bry ka ty spe cjal ne -

go prze zna cze nia;
● wiel ko ga ba ry to we pre fa bry ka ty żel be -

to we dla bu dow nic twa dro go we go – wy ko -
rzy sty wa ne przy bu do wie i prze bu do wie dróg
i mo stów, w tym m.in.: 
– bel ki mo sto we ty pu: Ku jan, Ku jan NG, T, DS,
– ba rie ry dro go we i mo sto we,
– prze pu sty pro sto kąt ne,
– pre fa bry ka ty ścian opo ro wych,
– pły ty pod to rza dla ter mi na li prze ła dun ko -

wych (ty pu Ca ro),
– pły ty prze jaz do we ko le jo we i tram wa jo we,
– pre fa bry ka ty spe cjal ne go prze zna cze nia;
● pre fa bry ka ty sta lo wych zbro jeń bu dow la -

nych, pła skie i prze strzen ne.


