
Nowoczesne budownictwo charakteryzuje się rozwiązaniami systemowymi, które znacząco przyspieszają
oraz upraszczają proces budowy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadziliśmy na 
rynek nowy rodzaj ściany osłonowej, wykorzystywanej w rolnictwie, nie wymagającej szalowania,  
co znacznie skraca czas realizacji inwestycji.

Powierzchnie ścian mogą być wykończone w różny sposób: gładkie lub z fakturą zacieraną ręcznie lub
mechanicznie, w sposób umożliwiający pomalowanie w przyszłości lub z elewacją zewnętrzną, np.  
z kamienia płukanego.

szybki montaż!

PREFABRYKOWANE ŚCIANY
wsparte o konstrukcję o wys. 1,0 m i 1,5 m

Proces budowy:
 � stalowe lub betonowe słupy ustawiane są w prefabrykowanych stopach
 � słupy zalewane są betonem w stopach lub przytwierdzane za pomocą śrub
 � elementy ścian ustawiane są na stopach na zewnątrz słupów i nie wchodzą w skład  
konstrukcji nośnej
 � po ustawieniu ścian w stopach montażowych podłoga jest wylewana na mokro, a ściany 
wykorzystywane są jako szalunek

Zastosowanie:
 � obory zimne
 �wiaty
 � stajnie
 � kurniki
 � inne budynki
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PREFABRYKOWANE ŚCIANY
wsparte o konstrukcję o wys. 1,0 m i 1,5 m

Jakość produktów Precon Polska potwierdzają:
 � certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008
 � szwedzki certyfikat BBC NORDCERT
 � certyfikaty Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych i Zakładowej Kontroli Produkcji

W trosce o ziemię, wodę i powietrze.

Szczegółowych informacji udzieli doradca techniczno-handlowy Precon Polska z Państwa regionu. 
Podane wartości liczbowe są wartościami orientacyjnymi nie uwzględniającymi odchyłek produkcyjnych. 
Odchyłki od podanych wyżej wymiarów zgodne z aktualną normą PN-EN.

Dane techniczne

standardowa długość ściany m 4,8 lub 6

1 lub 1,5

PN-EN 14992:2010

od 4 do 12

12 (monolit), 
16 (6/4/6), 
20 (7/6/7) 

26 (7/12/7)

0,35

m

cm

cm

W/m2xK

standardowa wysokość ściany

tolerancje wymiarowe

grubość izolacji termicznej

grubość ściany

współczynnik przenikania ciepła

masa elementu kg/m2 390


