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Spółka Rector Polska, utworzona w 2002 roku,  

jest polską filią francuskiej Grupy Rector. 

Dzięki sukcesowi swego wiądącego wyrobu,  

belki ze sprężonego betonu, Grupa Rector  

wysunęła się na pozycję jednego z głównych     

producentów na francuskim rynku materiałów  

betonowych. 

 

Obecnie, również polscy klienci mogą w pełni korzystać z naszych wyrobów oferowanych  

im przez nowoutworzoną naszą Filię - wyrobów wyjątkowych tak dzięki ich jakości wykończenia,  

jak i gwarantowanym parametrom mechanicznych.  

"Dla Grupy Rector, Polska stanowi bardzo poważne wyzwanie z uwagi na geograficzną wielkość  

kraju oraz na potrzeby w zakresie budownictwa, a w szczególności budowy mieszkań.  

 

Tak jak francuskie, również i polskie rodziny dążą do tego,  

by stać się właścicielami swych domów.  

Firma Rector pragnie więc podzielić się swymi 50-letnimi doświadczeniami w opracowywaniu  

wydajnych i ekonomicznych rozwiązań technicznych, aby przyczynić się do realizacji tych dążeń".  

 

Jean-Paul BECKERT, Prez. Dyrektor Generalny Grupy Rector  
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ZAKRES MISJI << SEC-BOS >> DEFINIUJĄ 5 KLUCZOWYCH ZADAŃ 
 

Przygotowanie Inwestycji 

Kompleksowe Projektowanie  

Nadzór Inwestorski 

Inwestorstwo Zastępcze 

Generalne Wykonastwo  
 

Faza formalno–prawna Badania geotechniczne i geologiczne gruntu. 

KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE 

koncepcja, projekt budowlany, projekt techniczny (wszystkie branże),  

projekt wykonawczy, konsultacje przedsiębiorstw 
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DZIEDZINY, w których SEC-BOS świadczy usługi 

Hotele, obiekty mieszkaniowe, renowacja obiektów objętych 

ochroną konserwatorską, obiekty kongresowe, obiekty 

kultury (muzea, sale wystawowe, etc.), obiekty szkolne 

(gimnazja, licea, wyższe uczelnie), obiekty sportowe 

(stadiony, baseny, lodowiska, centra sportów wodnych, sale 

gimnastyczne), centra handlowe (hipermarkety, 

supermarkety), obiekty służby zdrowia (szpitale, kliniki, 

laboratoria), obiekty podlegające wymiarowi sprawiedliwości 

(areszty, więzienia, sądy), obiekty przemysłowe, biurowce. 



Główna siedziba : 32-500 Chrzanów – ul. Kolonia Stella 26 

Tel. (032) 623 00 49 – fax (032) 625 06 23 

e-mail: biuro@biurokonstruktor.com.pl – www.biurokonstruktor.com.pl 



Biuro Projektowe „KONSTRUKTOR" prowadzi  

kompleksowe działania w zakresie projektowania  

budowlanego oraz wszystkich niezbędnych  

czynności związanych z przygotowaniem  

inwestycji budowlanych - od koncepcji,  

aż do uzyskania pozwolenia na budowę.  

Specjalizujemy się w projektowaniu głównie  

obiektów kubaturowych mieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej,  

jak również w zakresie branży drogowej, budowli przemysłowych oraz infrastruktury technicznej.  
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W szerokiej ofercie naszych usług znajdziecie Państwo między innymi:  

• doradztwo przy wyborze terenów inwestycyjnych  

• przygotowanie niezbędnych dokumentów formalnych  

• projektowanie architektoniczne i konstrukcyjne  

• projektowanie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych  

• projektowanie dróg i przepustów  

• modernizacje i rozbudowy budynków  

• planowanie zagospodarowania przestrzennego  

• wykonywanie ekspertyz budowlanych  

• ocena stanu technicznego nieruchomości  

• prowadzenie książek obiektów  

• wyceny i kosztorysowanie budowlane  

• kierowanie i nadzór budowlany podczas trwania wykowanych robót  
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W swoim asortymencie firma posiada między innymi: 

• prefabrykowane belki stropowe 

• pustaki betonowe stanowiące wypełnienie stropów 

• stropy z wypełnieniem polistyrenowym 

 
Zapewniając swym klientom jak najwięcej rozwiązań konstrukcyjnych stropów,  

firma Rector Polska przeanalizowala możliwość użycia pełnej gamy wyrobów tak,  

aby rozwiązania te obejmowały zdecydowaną większość standardowych przypadków  

spotykanych w architekturze. Stosowane do takich rozwiązań belki są wytwarzane  

z największą starannością oraz dbałością o ich jakość i ich dostosowanie do konkretnego  

układu i typu montażu (w tym celu każda belka opatrzona jest etykietką z naniesionymi,  

precyzyjnymi danymi dotyczącymi montażu).  
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Belki RS110 ważą 15 kg/mb. Dostarczane są w trzech wersjach : 

- RS112 (2 żyły 5.2 mm), 

- RS113 (1 żyła 6.85 mm et 1 żyła 5.2 mm) 

- RS114 (2 żyły 6.85 mm), 

umożliwiających osiągnięcie rozpiątości 5 metrów.  

Możliwe są wykonania specjalne, zwłaszcza ze wzmocnieniami  

w belkach (RS z uzwojeniem skurczowym).  

Belki RS130 ważą 19 kg/mb. Dostarczane są w jednej wersji : 

- RS136 (3 żyły 6.85 mm). 

Możliwe jest również wykonywanie belek RS130 z uzwojeniem 

skurczowym. 

Belki RS130 pozwalają przekraczać rozpiętość 7 m. 
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RODZINA BETONOWYCH WYPEŁNIEŃ STROPOWYCH : 

 

Gama tych wyrobów rozciąga się od elementu wypełnienia 

12*53*20 cm (wysokość * szerokość * długość w przekroju)  

o ciężarze jednostkowym 10 kg/szt. do wypełnień stropowych  

o wysokości 25 cm. Najczęściej używane są wypełnienia 

stropowe o wymiarach 16*53*20 i 20*53*20 cm. 

 

Wypełnienia te są stosowane w konstrukcjach stropów 

dźwiękochłonnych i przejmujących obciążenia: lite wypełnienia 

stropowe o wymiarach od 7*53*20 cm i o ciężarze 

jednostkowym 10 kg/szt. oraz pustaki o wymiarach 8*53*20. 
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W uzupełnieniu oferty swych wyrobów, firma Rector proponuje również korzystanie z całej gamy  

wypełnień polistyrenowych, wytwarzanych indywidualnie przez kooperantów i specjalistyczne 

 fabryki, znane ze swej wyśmienitej jakości i fachowości, takie jak na przykład spółka KNAUF. 

WYPEŁNIENIA STROPOWE FORMOWANE O DŁUG. 60CM : 

 

Stosowane są w stropach nad przestrzenią podpodłogową w 

budynkach niepodpiwniczonych (bez podłogi pływającej) i z 

wpustem pryzmatycznym przeciwdziałającym powstawaniu 

mostków cieplnych.  

WYPEŁNIENIA STROPOWE WYKRAWANE O DŁUG. 120CM : 

 

Stosowane dla znacznego poprawienia izolacji dźwiękowej i 

cieplnej z warstwą izolacyjną pływającą. 
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Firma Rector, jako specjalista na skalę międzynarodową w dziedzinie sprężanego betonu,  

uczestniczy we wszystkich najważniejszych w tym względzie pracach Komisji Europejskich,  

a w szczególności komisji do spraw konstrukcji poziomych i stropów (TG3 i TG4).  

 

Ponadto, aby spełniać wymagania nie tylko Norm Europejskich (EN), ale także wszelkich norm  

krajowych i branżowych, firma Rector dostosowała się do specyficznych wymogów każdego  

kraju oraz uzyskała we właściwych urzędach i instutytach [CSTB (Francja), MOPU (Hiszpania),  

TZUS (Czechy)... oraz od ITB (Polska)] wymagane stosowne certyfikaty,  

gwarantujące jakość i właściwości swych wyrobów.  

Liczni klienci, znani z surowości swych wymagań, wybrali firmę Rector na dostawcę  

przy realizacji swych budów, spośród których kilka najbardziej prestiżowych  

przedstawiamy poniżej na fotografiach.  
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Nowy Pałac Kongresowy 

Paryż  
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Gmach Parlamentu 

Europejskiego 

Strasburg 
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Stade de France 

Paryż  



Przedmiotowa Inwestycja polegająca na budowie zakładu produkcji prefabrykatów 

betonowych firmy „Rector – Polska” Sp. z o.o., polegająca na budowie hali produkcyjnej 

II etapowej, adaptacji istniejących budynków na pomieszczenia socjalno-biurowe 

oraz budowie zaplecza techniczno-magazynowego wraz z urządzeniami technologicznymi 

zlokalizowana będzie na terenie działek nr 2905/20, 2905/21, 2905/23, 2905/24 położonych 

przy ul. Śląskiej w Chrzanowie, stanowiących teren byłej kotłowni „Śląska” 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Chrzanowie.  

 

Głównym celem projektowym było wykorzystanie w jak największym stopniu istniejącego 

zagospodarowania przedmiotowego terenu z jak najefektywniejszym wykorzystaniem 

go dla potrzeb technologii projektowanego zakładu prefabrykatów betonowych. 
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