
●● MAŁA ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI 
OSIEDLOWEJ
Budowa osiedli zwykle nie ogranicza się do budynków mieszkal-
nych – inwestorzy chcą atrakcyjnie zagospodarować przestrzeń 
wokół nich, czyniąc ją przyjazną i atrakcyjną dla mieszkańców. 
Lubar Prefabrykacja wykonuje unikatowe i niepowtarzalne ele-
menty małej architektury z betonu architektonicznego, np. mury 
oporowe, ławki i donice, które zdobią m.in. parki, otoczenie hoteli 
oraz rynki i skwery w wielu miastach Polski

●● KOMPLEKSOWA OFERTA PREFABRYKACJI
Lubar Prefabrykacja stale poszerza ofertę, np. w ostatnim cza-
sie udostępnia możliwość wykonania prefabrykowanych nad-
proży klinkierowych. Produkuje także m.in. słupy, belki, funda-
menty, podwaliny, stropy typu filigran lub kanałowe, trybuny.

Ponadto firma Lubar Prefabrykacja zapewnia nie tylko produkcję 
prefabrykatów spełniających wymagania inwestorów i architek-
tów, ale również dostawę oraz montaż u inwestora.  

Dzięki zastosowaniu prefabrykatów betonowych można szybko wznieść obiekt. Gotowe elementy łączące wysoką jakość 
z krótszym czasem realizacji. Firma Lubar Prefabrykacja oferuje szeroki wybór indywidualnych rozwiązań w zakresie 
prefabrykacji, zapewnia fachową pomoc i ściśle współpracuje z klientem na każdym etapie realizacji.

Prefabrykacja jako przyszłość budownictwa

Wykorzystanie prefabrykatów betonowych pozwala maksymal-
nie skrócić czas realizacji inwestycji, również w przypadku obiek-
tów mieszkalnych. Produkcja wyrobów jest dostosowywana do 
zamówienia klienta, co pozwala firmie Lubar Prefabrykacja spro-
stać różnorodnym zadaniom i oczekiwaniom zamawiającego.

●● SCHODY I BALKONY PREFABRYKOWANE
Wykonanie schodów lub płyty balkonowej w tradycyjny sposób 
wymaga dużego nakładu czasu, kosztów, a przy nieszablonowych 
projektach wiąże się z ograniczeniami w zakresie budowy odpo-
wiedniej formy. Lubar Prefabrykacja wytwarza schody oraz bal-
kony tradycyjne i niekonwencjonalne, realizowane według projektu 
klienta, spełniające normy oraz często wyposażone w specjalne 
rozwiązania, np. redukujące mostki termiczne. Nowoczesne cen-
trum obróbcze CNC do profesjonalnego zastosowania nestingu 
daje możliwość wytwarzania prefabrykatów o znacznym stopniu 
skomplikowania i w zdecydowanie krótszym czasie.

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