
Firma dostarcza prefabrykatów również na budowy lotnisk, par-
kingów i innych tego typu obiektów. Najczęściej są to prefabry-
kowane schody, szyby windowe oraz belki i stropy typu filigran.

Inwestorzy chcą atrakcyjnie zagospodarować przestrzeń wokół 
obiektów komercyjnych. Lubar Prefabrykacja wykonuje unika-
towe i niepowtarzalne elementy małej architektury z betonu archi-
tektonicznego, np. mury oporowe, ławki i donice. Zdobią one parki, 
otoczenie hoteli oraz rynki i skwery w wielu miastach Polski.
 
Innowacyjne rozwiązania materiałowe i technologiczne, rzetelnie 
dobrana kadra specjalistów, kompleksowa obsługa każdego zle-
cenia (od przygotowania pełnej oferty aż po konsultacje i doradz-
two projektowe), dobrze zorganizowana produkcja, terminowe 
dostawy oraz szybki montaż sprawiają, że produkty i usługi firmy 
Lubar Prefabrykacja spełniają wymagania wielu inwestorów 
i architektów.

Firma Lubar Prefabrykacja oferuje szeroki wybór indywidualnych rozwiązań w zakresie prefabrykacji, zapewnia fachową 
pomoc i ściśle współpracuje z klientem na każdym etapie realizacji. Spółka wytwarza wysokiej jakości prefabrykaty 
betonowe według projektu, które umożliwiają szybkie wzniesienie obiektu. 

Prefabrykaty w budownictwie komercyjnym

Lubar Prefabrykacja oferuje nie tylko produkcję prefabrykatów 
spełniających wymagania inwestorów i architektów, ale również 
dostawę oraz montaż u inwestora. Spółka wytwarza także m.in. 
słupy, belki, fundamenty, podwaliny, stropy typu filigran lub kana-
łowe, trybuny.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA PREFABRYKATÓW 
W BUDOWNICTWIE KOMERCYJNYM
Firma Lubar Prefabrykacja ma w portfolio liczne przykłady 
współpracy z inwestorami w zakresie dostarczania prefabryka-
tów dla budownictwa komercyjnego. W 2021 roku wytworzyła 
i zamontowała m.in. prefabrykowane słupy i dźwigary dla dys-
kontu budowanego w Żywcu.
Elementy prefabrykowane mogą być również dostosowywane 
do niestandardowych planów i wymagań inwestora, tak aby speł-
nić wymogi techniczne i estetyczne. Przykładem takiego procesu 
jest produkcja płyt betonowych dla planetarium. Dla tej inwestycji 
wykonano płyty w technologii białego betonu (z użyciem białego 
cementu oraz kruszywa, tzw. Białej Marianny), a zespół pracowni-
ków spółki Lubar Prefabrykacja zrealizował montaż elementów.

Lubar Prefabrykacja sp. z o.o.
ul. Józefa Rymera 19, 44-270 Rybnik 
tel. 695 220 821 
prefabrykacja@lubar.pl 
www.prefabrykacjalubar.pl

Budowa konstrukcji obiektu handlowego z wykorzystaniem  
prefabrykowanych słupów i dźwigarów1

Rozbudowa terminala na lotnisku – montaż szybów windowych 
i klatek schodowych z elementów prefabrykowanych2

Mała architektura z betonu architektonicznego4

Montaż nawierzchni z prefabrykowanych płyt z białego betonu3

LUBAR PREFABRYKACJA PREZENTUJE
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