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Prefabrykowane płyty balkonowe stanowią gotowy element, wyposażony w łączniki do połączenia go 
z konstrukcją budynku. Eliminacja mostków cieplnych na styku balkonu z wieńcem następuje poprzez 
zastosowanie łączników termoizolacyjnych wraz z wkładką termoizolacyjną typu isokorb. Prefabrykowane
płyty balkonowe są produkowane  w oparciu o indywidualne projekty. Mogą być one wykonywane jako
pełne, o dowolnym kształcie i wymiarach. Produkowane są płyty balkonowe wspornikowe, wspornikowe 
z żebrami i wolnostojące.

płyta
balkonowa

szybki montaż!

Zastosowania:

￭ obiekty mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne

￭ obiekty użyteczności publicznej

￭ obiekty produkcyjne i magazynowe

Zalety:
￭ możliwość dowolnego kształtowania elewacji 

budynku
￭ oszczędność czasu w realizacji
￭ możliwość wykonania elementów z fabrycznie 

przygotowanymi elementami instalacji odpływu 
wody itp.



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 
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Uwagi:
￭ Odprowadzenie wody z powierzchni prefabrykowanych płyt balkonowych odbywa się poprzez 

profilowanie nawierzchni płyty na zewnątrz. Zgodnie z indywidualnym projektem możemy wykonać  
inne rozwiązania w postaci np. otworów przelewowych

￭ Spodnia część płyty może pozostać gładka lub – w celu obniżenia wagi – wklęsła (zróżnicowana 
grubość)

￭ Płyty balkonowe wykonywane są z betonu o naturalnym, niejednorodnym kolorze szarym
￭ W indywidualnych projektach do produkcji może zostać zastosowany beton barwiony
￭ Sposób wykończenia płyt balkonowych określa projekt
￭ Na życzenie klienta możemy zaoferować płytę balkonową wraz z balustradą betonową lub 

akcesoriami/markami do montażu balustrad stalowych

Dane techniczne

typ elementu prefabrykowane płyty balkonowe

rozpiętość stropu m 24

szerokość m 3,8 

wysokość m wg projektu

masa elementu t do 32

klasa betonu wg projektu

klasa stali A-III, A-III N (A,B,C)

Znak B. Produkcja zgodnie z indywidualnym projektem. 
Szczegółowych informacji udzieli doradca techniczno-handlowy Precon Polska z Państwa regionu.

Precon – partner w prefabrykacji. Szybciej, lepiej, prościej!

W trosce o ziemię, wodę i powietrze.


