
Kreator systemów konstrukcyjnych

Siedziba

Oddzia³ / Zak³ad produkcyjny

Agencja / Sprzeda¿

KP1
Siedziba:
MIN Bat.d. 135 Avenaue Pierre Semard
84 000 Avignon, Francja

KP1 Polska Sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Kobierzycka 20
52-315 Wroc³aw, Polska
Oddzia³ :
ul. Wczasowa 18, Bolêcin
32-540 Trzebinia, Polska

Lider w budownictwie

Francja: 19 zak³adów produkcyjnych, 12 Agencji
Polska: 2 zak³ady produkcyjne,
Chiny: 1 przedstawicielstwo, 30 licencji

14 mln mb beleczek stropów gêsto¿ebrowych,
3,5 mln m2 p³yt stropowych,
250 000 m2 p³yt stropowych kana³owych,
600 000 m2 powierzchni budynków przemys³owych i handlowych,
700 000 mb wi¹zarów, belek, podci¹gów



 

 

 

 

 

 

 

Firma KP1 Polska Sp. z o.o. powstała w 1996r. na bazie 

niemieckiej firmy Hofmann KG. Od 2003 należy do 

francuskiego koncernu KP1 z siedzibą w Avignon. Grupa KP1 

posiada ponad 20 zakładów na świecie, z czego dwa zakłady 

produkcyjne w Polsce:  

we Wrocławiu oraz w Bolęcinie. (Trzebinia). 

Siedziba Wrocław  Oddział Bolęcin 

ul. Kobierzycka 20  ul. Wczasowa 18, Bolęcin 

52-315 Wrocław   32-540 Trzebinia 

tel. +48-71-333-76-00  tel. +48-32-613-75-78 

fax. +48-71-333-75-57  fax. +48-32-613-75-32 

e-mail: wroclaw@kp1.pl  e-mail: bolecin@kp1.pl 

 

 

PREFABRYKATY BETONOWE 
 

Przedsiębiorstwo KP1 Polska Sp. z o.o.                      

jest producentem prefabrykowanych  

elementów betonowych zbrojonych 

tradycyjnie oraz sprężonych, m.in. 

takich jak: dźwigary dachowe, płatwie 

dachowe, podciągi, słupy, stoposłupy, 

belki, belki podwalinowe, doki 

załadunkowe, elementy ścienne, stopy 

fundamentowe, pale fundamentowe, 

ściany oporowe, elementy trybun, 

mostów i estakad, schody, płyty 

stropów zespolonych typu Filigran 

oraz balkony prefabrykowane i inne. 

       Na życzenia Klienta firma KP1 

Polska Sp. z o.o. wykonuje również 

usługi w zakresie projektowania, 

transportu oraz montażu konstrukcji 

prefabrykowanych. 

 
 

PROJEKTOWANIE – PRODUKCJA – DOSTAWA – MONTAŻ 
 

 

 

  
 

 

www.kp1.pl 
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PREFABRYKATY BETONOWE : 
 

 Stropy typu Filigran 

 Balkony Prefabrykowane 

 Schody i spoczniki 

 Dźwigary Dachowe - zbrojone tradycyjnie 

 Dźwigary Dachowe - sprężone (strunobetonowe) 

 Płatwie Dachowe – zbrojone tradycyjnie oraz sprężone 

 Podciągi i wymiany 

 Belki - możliwe różne przekroje i długości 

 Słupy - możliwe różne przekroje z konsolami w wielu płaszczyznach 

 Stoposłupy 

 Stopy Fundamentowe 

 Podwaliny 

 Ściany jedno i wielowarstwowe 

 Doki Prefabrykowane 

 Elementy Mostów i Estakad 

 Elementy Trybun 

 Ściany / Mury Oporowe 

 Pale Fundamentowe 

 Inne wg dokumentacji projektowej Klienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROJEKTOWANIE – PRODUKCJA – DOSTAWA – MONTAŻ 
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