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zaopatrzenie i usuwanie odpadów

ochrona œrodowiska

Komunikacja

transport

budownictwo in¿ynieryjne



Obszar zak³adu 95.000 m2

Wszystko w jednym miejscu:

•	 projektowanie i opracowanie techniczne

 (statyka i projekt wykonawczy)

• wytworzenie, skompletowanie i   

 wyposa¿enie

• transport i monta¿

• na³o¿enie pow³ok, uszczelnienie i  

 wykonanie spoin

• przekazanie obiektu pod klucz

Produkty:

•	 wyroby budownictwa l¹dowego

 (szyby, kana³y, korytka)

• elementy budowlane do wag  

 pomostowych 

• urz¹dzenia wodne/œciekowe

• budynki z elementów prefabrykowanych

• systemy wychwytuj¹ce substancje  

 szkodliwe dla wody zgodnie z WHG

• pozosta³e budowle
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Utworzone w roku 1997 w brandenburgii 

przedsiêbiorstwo b+F beton und Fertigteil-

gesellschaft mbH Lauchhammer (bFL) nale¿y 

do zrzeszenia Przedsiêbiorców technologii 

Wyspecjalizowanej w dre¿nie (Unternehmens-

verband der spezialtechnik dresden GmbH), 

które zrzesza dzia³aj¹ce na rynku œwiatowym 

przoduj¹ce firmy bran¿y zaawansowanych 

technologii.

Przedsiêbiorstwo wyspecjalizowa³o siê w pro-

dukcji i monta¿u elementów prefabrykowanych 

z ¿elbetonu dla budownictwa l¹dowego ziem-

nego i podziemnego – szczególnie w obszarach 

infrastruktury (ulice, szyny, powietrze, woda/

œcieki) i ochrony œrodowiska.

rosn¹ce kompetencje techniczne, wysokiej 

jakoœci produkty, potê¿na elastycznoœæ tech-

niczna i terminowa, korzystne ceny a tak¿e  

95 zaanga¿owanych i profesjonalnych  pracow-

ników wyspecjalizowanych przyczyniaj¹ siê do 

tego, by prefabrykowane elementy betonowe 

firmy bFL wesz³y w u¿ycie przy du¿ych przed-

siêwziêciach przemys³owych na terenie ca³ego 

kraju. Firma oferuje w sposób kompletny ws-

zelkie us³ugi poczynaj¹c od projektu a koñcz¹c 

na monta¿u.



Obszar zak³adu 95.000 m2 zaopatrzenie i usuwanie odpadów:

• szyby

• komory

• kana³y ramowe/korytkowe

• korytka odwadniaj¹ce

Zbiornik sedymentacyjny

Instalacja oczyszczaj¹ca wodê kopalnian¹

Przepust drogowy

Stacja sprê¿ania gazu

Szyb odpowietrzaj¹cy dla przewodu rurowego DN 1600

zaopatrzenie i usuwanie odpadów

od wielu lat firma bFL znana jest jako idealny 

partner jednostek komunalnych, stowarzyszeñ 

dla ochrony œrodowiska, zak³adów u¿ytecznoœci 

publicznej i przemys³u ciê¿kiego.

Przes³anki ku temu stwierdzeniu stanowi¹: 

posiadana wiedza, know-how, mo¿liwoœci 

dotycz¹ce wykonania i œciœle dopasowane 

rozwi¹zania zaspokajaj¹ce potrzeby klientów.
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Urz¹dzenie za³adunkowe do pojazdów szynowych

ochrona œrodowiska:
• powierzchnie odprowadzaj¹ce

• korytka odp³ywowe

• kana³y korytkowe

• szyby

• wychwytuj¹ce korytka torowe, do   

 samochodów ciê¿arowych

Urz¹dzenie do mycia poci¹gów DB AG

Kana³ do umiejscowienia mediów wg WHG

Urz¹dzenie prze³adunkowe do pojazdów drogowych

ochrona œrodowiska

odpowiedzialnoœæ za œrodowisko i odpowiednie 

obchodzenie siê z materia³ami ¿r¹cymi i niebez-

piecznymi w ramach WHG (ustawa o gospodarce 

wodnej) znajduj¹ siê na pierwszym planie dzied-

ziny rynkowej jak¹ jest ochrona œrodowiska.

Wysokie kompetencje zakresu rzeczowego, 

wieloletnie doœwiadczenie i wysokie wymaga-

nia jakoœciowe, wraz z dopuszczeniami jednost-

ki dibt berlin, podkreœlaj¹ tak wysoce postawi-

ony cel.
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Komunikacja:
• szyby

• skrzynki odga³ê¿ne

• kana³y kablowe

• budynki rozdzielni/nastawni

Budynek rozdzielni/nastawni

Szyb kablowy z kielichami rur

Kana³y do umiejscowienia mediów z pó³kami kablowymi

Szyb kablowy z p³yt¹ poliuretanową

Komunikacja

dok³adne i o szerokim zakresie us³ugi serwi-

sowe dla firm buduj¹cych i u¿ytkuj¹cych sieci 

komunikacyjne stanowi¹ sedno kompetencji 

spó³ki bFL.

W tym obszarze znajduj¹ siê w obszernej pale-

cie produktów wszelkie artyku³u niezbêdne do 

budowy naziemnych dróg komunikacyjnych.
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transport:
• budynki z elementów prefabrykowanych

• œcianki ochronne zanurzone

• stacje podgrzewaj¹ce zwrotnice

• wagi pomostowe

• noœne p³yty torowe

Stacja podgrzewaj¹ca zwrotnice

Œcianka ochronna zanurzona przy autostradzie

Waga do pojazdów drogowych

Plac prze³adunku kontenerów

Kombinowana waga pomostowa/torowa

transport

bez wzglêdu na to, czy mamy do czynienia z sz-

czególnymi produktami dla kolei krajowych czy 

lokalnych, budowy ulic i dróg czy te¿ lotnisk 

– firma bFL przedstawia nowe standardy.

Wymagania oparte na indywidualnych 

rozwi¹zaniach, krótkie okresy wykonywania 

budów i mo¿liwie najmniejsza obci¹¿alnoœ¿, 

zostaj¹ dotrzymane poprzez zastosowanie 

betonowych elementów prefabrykowanych i 

dopasowanych do nich systemów konstrukcji 

zespo³owych.
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ingenieurbau:

• d¿wigary mostowe

• fundamenty

• œcianki oporowe

• elementy specjalne

Ustawienie trybun na wale ziemnym

Elementy kaskadowe

Instalacja do kruszenia do elektrowni spalaj¹cej drewno

Most z elementów prefabrykowanych Skrzy¿owanie z autostrad¹ – przejazd do³em

budownictwo in¿ynieryjne

rozwi¹zania indywidualne oraz specyficzne wy-

magaj¹ œcis³ej wspó³pracy z klientami i projek-

tantami. zrealizowanie tych wymagañ nastê-

puje poprzez zastosowanie konkurencyjnych 

elementów prefabrykowanych z ¿elbetonu o 

wysokiej jakoœci.

od projektu do wykonania: elementy prefabry-

kowane z Lauchhammer!
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zaopatrzenie i usuwanie odpadów
szyby, komory, kana³y ramowe/korytkowe, korytka odwadniaj¹ce

ochrona œrodowiska
powierzchnie odprowadzaj¹ce, korytka odp³ywowe, kana³y korytkowe, szyby, wychwytuj¹ce korytka torowe, 
do samochodów ciê¿arowych

Komunikacja
szyby, skrzynki odga³ê¿ne, kana³y kablowe, budynki rozdzielni/nastawni

transport
budynki z elementów prefabrykowanych, œcianki ochronne zanurzone, stacje podgrzewaj¹ce zwrotnice, wagi 
pomostowe, noœne p³yty torowe

budownictwo in¿ynieryjne
d¿wigary mostowe, fundamenty, œcianki oporowe, elementy specjalne

b+F beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer  
Bockwitzer Straße 85, 01979 Lauchhammer
Telefon: +49 3574 7804-0 · Fax: +49 3574 2820
E-Mail: info@bfl-gmbh.de · Internet: www.bfl-gmbh.de 

Biuro Handlowe w Polsce
ul. Armii Krajowej 7, 45-071 Opole
Telefon: 0 77 402 17 87· Mobil: 666 900 733
E-Mail: biuro@bfl-gmbh.com 

Ein Unternehmen
der Spezialtechnik-Gruppe Dresden 
 
A Company of 
General Atomics Group San Diego




