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ZALETY ROZWIĄZANIA 

RONDO, prefabrykowane elementy do budowy ronda to 
niestandardowe rozwiązania, które posłużą inwestorom 
w-realizacji szybkich zamierzeń budowlanych. Nasze 
prefabrykowane elementy zostały wykonane w taki sposób, 
aby można je było łatwo połączyć ze sobą, co umożliwia 
szybkie wykonanie projektu. Ponadto, co jest bardzo istotne, 
elementy można ustawiać na już istniejącej nawierzchni, 
powstałej z mas bitumicznych lub stworzonej z-materiału 
innego typu.

SPECYFIKACJA:

Każdy betonowy element do budowy ronda jest ze sobą 
kompatybilny. Dzięki czemu możliwy jest ich łatwy montaż, 
ale również demontaż. To bardzo innowacyjne rozwiązanie, 
które sprawia, że budowa ronda jest bardzo szybka, a przy 
tym bezpieczna i przede wszystkim ekonomiczna.

350 mm

600 mm

750 mm

 Wysoka jakość oraz unikalność rozwiązań w zakresie produkcji 
prefabrykowanych elementów betonowych to wyróżnik naszej firmy.

ZAKRES PROJEKTU

konsultacja techniczna

produkcja

Innowacyjne projekty i nowoczesne 
prefabrykowane elementy betonowe.

Innowacyjne rozwiązanie 
w procesie budowy rond

Firma BEWA funkcjonuje na rynku od 25 lat. Produkujemy 
wysokiej jakości prefabrykowane elementy betonowe. 
Przedstawiamy Państwu innowacyjne rozwiązanie do 
budowy rond w bardzo krótkim czasie.

dostawa 

montaż 

projektowanie

Do produkcji prefabrykowanych elementów typu RONDO 
wykorzystujemy wysokiej jakości beton konstrukcyjny, który 
jest odporny na warunki atmosferyczne, szczelny 
i-mrozoodporny. Ponadto nasz produkt umożliwia krótki czas 
montażu przy gwarancji stabilności i estetycznego efektu 
końcowego.

Nasze rozwiązanie umożliwia wykonanie ronda w ekonomiczny 
sposób w-porównaniu ze standardowymi metodami. Każdy nasz 
klient może ponadto liczyć na łatwy dostęp do serwisu oraz 
szybką wymianę elementów.

Krótki czas 
montażu

Łatwy serwis 
i wymiana elementów

Mało zasobów 
niezbędnych do montażu

Innowacyjny 
produkt

Możliwość demontażu

Atrakcyjna cena

godz. 7:00 godz. 15:00


