


Oferowane przez nas systemy są nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w torowiskach 

bezpodsypkowych. Mają one zastosowanie przede wszystkim do linii tramwajowych jedno 

lub wielotorowych zabudowanych w jezdni oraz przejazdów tramwajowych.

Do największych zalet torowisk prefabrykowanych należą: prosta i szybka technologia budowy 

torowiska tramwajowego, zmniejszenie drgań i hałasu, trwałość torowiska, równość jezdni, 

konkurencyjna cena oraz niskie koszty konserwacji torowiska.
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Systemy nawierzchni 
torowisk tramwajowych

O firmie

Historia powstania zakładu w Krzeszowicach sięga początków XX wieku. W latach 1900-1949 

firmę prowadzili prywatni właściciele, produkując materiały budowlane. Począwszy od 1940 

roku fabryka rozpoczęła produkcję wyrobów żelbetowych.

W 1949 roku zakład został upaństwowiony i przeszedł pod nadzór Zarządu Prefabrykacji

w Warszawie. Dwa lata później utworzono Przedsiębiorstwo Państwowe „Krzeszowickie 

Zakłady Betoniarskie i Żelbetowe”.

Na skutek połączenia z Zakładami Produkcyjnymi Elementów Budowlanych „Skabet” w Skawinie 

powstało przedsiębiorstwo pod nazwą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet - 

Kraków”, z którego w 1991 roku wydzielono Zakład Produkcyjny nr 2 w Krzeszowicach, tworząc 

tym samym PPB „Prefabet - Krzeszowice”.

W roku 1993 w wyniku zmian organizacyjnych i własnościowych powstała Spółka. 

Początkowo działała pod nazwą Prefamet Sp. z o.o., obecnie funkcjonuje pod nazwą 

Prefa Sp. z o.o.

Od tej pory działa nieprzerwanie będąc liderem na rynku prefabrykowanych nawierzchni 

drogowo-torowych.

Wysoka jakość wyrobów gwarantowana jest przez wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-

techniczną, ściśle przestrzegany proces produkcyjny oraz kontrolę jakości prowadzoną 

na wszystkich etapach produkcji.

Odm. blokowo-gumowa „węgierska” BG Odm. blokowo-zalewowa BZ

Odm. rowkowo-przykręcana RPOdm. rowkowo-kształtowa RX

Odm. rowkowo-zalewowa RZ
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Ekrany akustyczne
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Inne wyroby
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Oprócz elementów systemów nawierzchni torowisk tramwajowych, w stałej ofercie mamy także 

betonowe wypełnienia ekranów akustycznych – belki podwalinowe oraz panele dźwiękochłonne 

EKA. 

Wytwarzamy również wyroby nietypowe t.j. prefabrykaty betonowe o masie do 6 t, zaprojekto-

wane indywidualnie w dokumentacjach obiektów. Wykonywaliśmy m.in. bariery drogowe, 

prefabrykowane biegi schodowe, stopnie, podwaliny, prefabrykaty elewacji oraz elementy 

użyteczności publicznej. 

W razie zainteresowania prefabrykatami nietypowymi zapraszamy serdecznie do kontaktu – 

zapewniamy elastyczne podejście oraz możliwość wykonania projektu wykonawczego 

wyrobów.

Obecnie prowadzimy również prace związane z nowymi produktami, mające na celu 

przygotowanie naszej oferty dla infrastruktury kolejowej.
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Prefa Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 53a

32-065 Krzeszowice
tel./fax +48 12 282 67 50
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