
Kraj Mosty

Firma KPRM Konstrukcje i Wyposażenie Mostów Sp. z o.o. 

koncentruje się na robotach budowlano-montażowych i spe-

cjalizuje się w wytwarzaniu elementów wyposażenia mostów 

i  łożysk. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji 

oraz stosowaniu nowoczesnej technologii oferuje certyfi ko-

wane jakościowo (CE) wyroby, dążąc do uzyskania pozycji 

kompleksowego dostawcy wszystkich rozwiązań z zakresu 

wyposażenia obiektów mostowych i łożysk. Oferta dostawy 

i montażu obejmuje m.in. łożyska (garnkowe, soczewkowe, 

elastomerowe), dylatacje modułowe, bariery energochłonne, 

balustrady aluminiowe, a także usługi podnoszenia obiektów 

mostowych, wymiany i konserwacji łożysk, dzierżawy kon-

strukcji mostów tymczasowych.

Firma KPRM jest obecna na największych inwestycjach dro-

gowo-mostowych w kraju, w tym m.in. na budowach autostrad: 

A1 (odcinek Brzezie – Kowal), A2 (odcinek Stryków – Kono-

topa), A4 (odcinek Radymno – Korczowa), A8 (obwodnica Wro-

cławia), S8 (odcinek Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka).

Działania Aspekt Spółka z o.o. dotyczą obszarów projekto-

wania drogowo-mostowego i badań konstrukcji mostowych. 

Spółka specjalizuje się w próbnych obciążeniach pali funda-

mentowych i mostów; współpracuje z wieloma ośrodkami na-

ukowymi i uczelniami technicznymi. Dzięki wykwalifi kowa-

nej kadrze, specjalistycznej aparaturze badawczo-pomiarowej, 

technicznemu wsparciu fi rmy KPRM Sp. z o.o. i inżynierskiej 

sprawności fi rma Aspekt stała się wiarygodnym partnerem 

największych przedsiębiorstw budowlanych.

Aktualnie jako niezależna jednostka badawcza kompleksowo 

realizuje badania m.in. na kontraktach autostradowych: A1 

(odcinek Piekary – Maciejów, Nowe Marzy – Czerniewice), A2 

(Stryków –Konotopa) , A4 (odcinek Tarnów – Rzeszów, odcinek 

Rzeszów – Jarosław, odcinek Szarów – Brzesko).

Grupa Mostowa KPRM-Aspekt to mariaż nauki i techniki. 

I pewna gwarancja wynikła z tradycji dobrej roboty.

Grupa Mostowa KPRM-Aspekt – tradycja dobrej roboty
 ❚ Grupa Mostowa KPRM-Aspekt

Przedmiotem działalności Grupy Mostowej KPRM-Aspekt jest budownictwo mostowe we wszystkich jego obszarach, tj. projektowania, bada-
niach, produkcji i robotach budowlano-montażowych. Wykorzystując efekt synergii, spółki KPRM i Aspekt ściśle ze sobą współpracują, dzieląc 
się wiedzą i doświadczeniem.

Próbne obciążenie mostu przez rzekę Bug, przejście graniczne Kukuryki – Kozłowicze, 2004

Montaż łożyska garnkowego KPRM
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Łożyska mostowe

mające znak CE:

garnkowe, soczewkowe, 

elastomerowe.

Dylatacje mostowe.

Próbne obciążenia

obiektów mostowych

i pali fundamentowych.

Diagnostyka, przeglądy

okresowe obiektów mostowych.

Roboty budowlano - montażowe

obiektów mostowych.
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