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„Naszym nowym produktem są ściany 
podwójne i stropy filigran, z których mo-
żemy zbudować każdy dom, jaki tylko 
nam się zamarzy. Przyszłość tego pro-
duktu jest bardzo obiecująca. Obecnie 
spotykamy się z wieloma problemami na 
rynku budowlanym. To chociażby brak 
rąk do pracy przy jednoczesnym krótkim 
terminie realizacji inwestycji. Prefabry-
kacja jest odpowiedzią na to zapotrze-
bowanie. Stosując takie rozwiązania, 
oszczędzamy przede wszystkim czas. 
Jednocześnie stawiamy na wysoką jakość 
wykonania, innowacyjność, a także dba-
łość o środowisko” – wyjaśniła Dominika 
Kaczmarek-Kalisz, prezes firmy.

„Całe zbrojenie dostarczane jest do 
klientów w postaci płyt szalunkowych. Je-

dyne, co należy zrobić, to ustawić je równo 
na podłożu i zabetonować. W ten sposób 
można budować każdy obiekt budow-
nictwa kubaturowego” – dodał Grzegorz 
Śmiertka, dyrektor zakładu w Prusicach.

Budowa nowej linii produkcyjnej kosz-
towała blisko 40 mln zł. Część kosztów 
pokryło dofinansowanie uzyskane z Unii 
Europejskiej w ramach programu Inno-
wacyjna Gospodarka.

Najnowsze produkty są częścią gamy 
elementów przeznaczonych dla budow-
nictwa mieszkaniowego, funkcjonującej 
pod marką Idea House.

ZPB Kaczmarek istnieje od 1983 r., firma 
przeszła kilka etapów technologicznych 
w produkcji, od prostych narzędzi i urzą-
dzeń do zautomatyzowanych, sterowanych 

komputerowo linii produkcyjnych o wyso-
kiej wydajności. Posiada trzy fabryki zloka-
lizowane w południowo-zachodniej części 
kraju. W zakładach w Rawiczu i Zielonej 
Górze wytwarza się szlachetną kostkę bru-
kową, galanterię uliczno-drogową, a w za-
kładzie w Prusicach studnie sanitarno-desz-
czowe i przepusty z betonu zbrojonego, 
a teraz nową linię produktów Idea House. 
Niezależnie od stopnia zautomatyzowania 
produkcji zawsze dewizą firmy była jakość 
produktów. Dziś produkty firmy ZPB Kacz-
marek (kilkanaście rodzajów kostki bruko-
wej, krawężniki, obrzeża, palisady, gazony, 
dennice, studnie szczelne) roz-
poznawalne są w całej Polsce, 
a logo firmy kojarzy się wszyst-
kim z solidnością i rzetelnością.

Prefabrykacja betonowa 
w budownictwie mieszkaniowym

24 października 2019 r. w  zakładzie firmy ZPB Kaczmarek w  Prusicach miało miejsce uroczyste otwarcie 
nowej linii technologicznej. Na powierzchni ponad 3500 m2 wytwarzane będą nowe, flagowe produkty zakła-
du, jakimi są ściany podwójne oraz stropy filigran. To rewolucja na rynku budowlanym, która docelowo ma 
przywrócić użytkowe zastosowanie prefabrykacji betonowej w budownictwie mieszkaniowym. Uzupełnieniem 
produkcji jest możliwość transportu produktów specjalnie przystosowanym do tego celu samochodem.


