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VECO-BET Sp. z o.o.  jest jednym z wiodących 
przedsiębiorstw w Polsce oferującym prefabrykaty 
betonowe dla budownictwa.
 
Jesteśmy profesjonalistami, których celem jest 
kompleksowa obsługa każdego zamówienia. Dbamy 
o komfort Klienta oferując doradztwo techniczne 
na najwyższym poziome, pomagamy w optymalizacji 
kosztów, wykonujemy projekty zamienne.

W naszych rękach możesz czuć się
bezpiecznie. Ufają nam inwestorzy oraz 
największe firmy budowlane w Polsce.

Klienci doceniają nas za: 
Szeroki i niestandardowy asortyment 

Najwyższą jakość 

Szybką realizację zamówienia 

Niezawodny i szybki transport

Profesjonalną i kompleksową obsługę 
zamówień i kontraktów

Konkurencyjne ceny 

Dbanie o koszty klienta 

>

>

>

>

>

>

>
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„Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu 
związanemu z prefabrykatami betonowymi oraz elementami 
małej architektury, pragnę przedstawić Państwu pełną ofertę 
VECO-BET oraz zainteresować marką ARTLINE-BETON, która 
jest dopełnieniem dotychczasowej oferty w wysokiej jakości 
elementy z betonu architektonicznego.

Z dumą przekazuję w Państwa ręce nasz nowy katalog, który 
uzupełniają nowe pozycje produktowe .Otwieramy się na nowe 
podbranże co sprawia, że oferta VECO-BET staje się jeszcze 
bardziej kompleksowa. Cieszymy  się, że grono naszych Klientów 
cały czas rośnie, bo dzięki temu czerpiemy motywację 
do dalszego rozwoju.”

Paweł Tymiński 
Prezes

VECO-BET Sp. z o.o.

CECHUJE NAS DOŚWIADCZENIE WIEDZA I SOLIDNOŚĆ
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Materiały do budowy murów oporowych, silosów, 
zasieków itp. 
>

>

Prefabrykowane ściany oporowe są pionowymi elementami konstrukcyjnymi 
przenoszącymi napór zabezpieczonej budowli lub konstrukcji na podłoże.

Standardowo oferujemy mury oporowe w zakresie wysokości od 50 
do 400 cm oraz inne wysokości na zamówienie. Długość stopy 
oraz grubości ścianek uzależnione są od wysokości muru. Mury 
produkowane są z betonu zbrojonego, spełniającego wysokie parametry 
wytrzymałościowe o wysokim stopniu mrozoodporności i nasiąkliwości.

• budownictwa drogowego
• budowie silosów
• do budowy ramp i przejść
• stabilizacji skarp i uskoków ziemnych
• wjazdów do garaży i kanałów technologicznych
• zasieków magazynowych
• małej architektury

Przemysł Rolnictwo Drogownictwo 
i kolejnictwo 

Branża 
deweloperska 

Prefabrykowane ściany oporowe znakomicie nadają się na elementy:

Prefabrykowane elementy betonowe

Nietypowe elementy typu L Ścianki oporowe typu L o strukturze betonu 
architektonicznego
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Stały nadzór nad ciągłością dostaw i bezpieczeństwem transportu 
prefabrykatów sprawuje nasz Dział Logistyki. Oferujemy bezpieczny 
transport wyprodukowanych prefabrykatów na place budowy na terenie 
całego kraju.

Posiadamy 4 linie produkcyjne rozmieszczone strategicznie na terenie kraju, 
co przekłada się na ekonomiczny transport, dużą dostępność 

materiałów- praktycznie od ręki, oraz elastyczne terminy dostaw.

Transport

Produkcja
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PRZEKRÓJ
skala 1:50

PROJEKTANT MGR INŻ. PIOTR GOŹDZIEWSKI
UPR. NR POM/0196/PBKb/18 
W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR.

02.2023

SKALAFAZA

WIDOK MURÓW OPOROWYCH
TYTUŁ 
RYSUNKU

BRANŻA

PROJEKT 
WYKONAWCZY

DATA

PROJEKT MONTAŻU PREFABRYKOWANYCH 
MURÓW OPOROWYCH DLA INWESTYCJI 

BUDOWY WEWNĘTRZNEJ DROGI 
DOJAZDOWEJ

1:300/50

KONSTRUKCJA

PROJEKT

WIDOK MURÓW OPOROWYCH

NR RYSUNKU

K-01

PODPIS

OBCIĄŻENIE NAZIOMU 16,7kN/m2

1. Dokładną lokalizację murów oporowych należy odczytać z Projektu
    Zagospodarowania Terenu.
2. Konstrukcja prefbrykowanych murów oporowych powinna posiadać
    deklarację na obciążenie naziomu równe 16,7 kN/m2.
3. Jednostki na rysunku: wymiary - centymetry [cm]; rzędne - metry [m].
4. Przy ustawianiu do montażu należy zastosować odpowiednią amortyzację,
    aby uniknąć uderzenia stopy elementu o podłoże.
5. W miejscu wbudowania wykonać drenaż z obsypki filtracyjnej, aby nie
    dopuścić do gromadzenia się wody.
6. Spoiny pionowe na długości styku poszczególnych elementów muru od
    strony wewnętrznej (zasypowej) zaleca się zabezpieczyć paskami papy
    termozgorzwalnej o szerokości 20cm. 
7. Po wewnętrznej stronie muru należy wykonać zasyp i nawierzchnię drogi
   lokalnej zgodnie z projektem branży drogowej. Należy zwrócić uwagę na
   utrzymanie odpowiedniej odległości zagęszczarki od prefabrykatu. 

UWAGI

KRAKÓW, UL. WALEREGO SŁAWKA, DZIAŁKI 
NR: 6/14, 6/17, 6/19, 6/21, 6/22, 6/23, 6/26, 6/27, 

6/28, 6/30 
OBRĘB 49 - PODGÓRZE 

LOKALIZACJA

ZESTAWIENIE SEKCJI ELEMENTÓW
SEKCJA ILOŚĆ PREFABRYKATÓWPREFABRYKAT

SEKCJA 1 L 155 17 SZT.
SEKCJA 2 L 180 47 SZT.
SEKCJA 3 L 205 10 SZT.
SEKCJA 4 L 230 29 SZT.
SEKCJA 5 L 205 10 SZT.
SEKCJA 6 14 SZT.
SEKCJA 7 L 230 13 SZT.
SEKCJA 8 L 255 10 SZT.
SEKCJA 9 L 280 12 SZT.
SEKCJA 10 L 280 10 SZT.
SEKCJA 11 L 280 10 SZT.
SEKCJA 12 L 280 8 SZT.
SEKCJA 13 L 280 8 SZT.
SEKCJA 14 L 280 8 SZT.
SEKCJA 15 L 280 9 SZT.
SEKCJA 16 L 280 9 SZT.
SEKCJA 17 L 255 7 SZT.
SEKCJA 18 L 255 8 SZT.
SEKCJA 19 L 230 8 SZT.
SEKCJA 20 L 255 8 SZT.
SEKCJA 21 L 255 8 SZT.
SEKCJA 22 L 280 8 SZT.
SEKCJA 23 L 280 2 SZT.

ZESTAWIENIE PREFABRYKATÓW
ILOŚĆ PREFABRYKAT

L 155 17 SZT.
L 180 61 SZT.
L 205 20 SZT.
L 230 50 SZT.
L 255 41 SZT.
L 280 84 SZT.

L 205

ZALECANY SPOSÓB ŁĄCZENIA I 
SPOINOWANIA PREFABRYKATÓW

skala 1:50
SZCZEGÓŁ 1

DETAL STYKU PREFABRYKATÓW
skala 1:10

Oprócz standardowej oferty prefabrykatów oferujemy też elementy 
nietypowe, produkowane na zamówienie klienta. Począwszy od małych 
elementów wykonanych z betonu architektonicznego, po wielkogabarytowe 
prefabrykaty o specjalistycznym zastosowaniu. 

Klienci mogą liczyć na nasze wsparcie z zakresu wykonania opracowania projektowego 
dla elementów nietypowych lub przystosowanie i optymalizację aktualnej dokumentacji 

projektowej,  która poprzez wykonanie zmian umożliwi wykorzystanie elementów 
prefabrykowanych w planowanej inwestycji.

Elementy nietypowe

Projektowanie



Mury oporowe



Ściany oporowe

 Ściany oporowe typu L i T szczelne 

• głównie stosowane do budowy silosów 
   paszowych, zasieków/komór na kruszywa 
   budowlane oraz do budowy zbiorników 
   otwartych.

Ścianki oporowe niezbrojone

• Wysokość 50-120 cm 
• Inne wymiary na  zamówienie  
   (również w wersji zbrojonej)

Ściany oporowe typu „T” i typu L 
z ostroga (typ zasiekowy 19 kN/m2)
 
• Wysokość w zakresie 150-350 cm 
• Inne wymiary i klasy obciążenia 
   na zamówienie 

Ściany oporowe typu „L”  
(klasy obciążenia 5 kN/m2, 16,7 kN/m2,
33,3 kN/m2)
 
• Wysokość w zakresie 50-400 cm
• Inne wymiary i klasy obciążenia na 
   zamówienie 

Narożniki 50cm i 100 cm
•  wysokośc od 55cm do 230cm

Ścianki oporowe z betonu
architektonicznego
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Bloki betonowe

Pustaki szalunkowe

Typ 40
• 160x40x80 cm
• 80x40x80 cm

• Typ 12 (50x15x24 cm) 
• Typ 20 (50x20x24 cm) 
• Typ 24 (50x24x24 cm)

• Typ 25 (50x25x24 cm)  
• Typ 30 (50x30x24 cm)  
• Typ 40 (50x40x24 cm) 

Typ 60
• 180x60x60 cm
• 120x60x60 cm
• 60x60x60 cm

Typ 80
• 160x80x80 cm
• 80x80x80 cm
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Nawierzchnie



Materiały do trwałego lub tymczasowego utwardzania 
nawierzchni oraz stabilizacji skarp i nasypów 

> Najwyższa jakość to u nas standard. Gwarantujemy profesjonalne 
   doradztwo oraz kompleksową obsługę zamówień.

> Większość oferowanych materiałów posiadamy na stanie magazynowym 
   w dużych ilościach. W swojej ofercie posiadamy elementy betonowe 
   i żelbetowe służące do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy,  
   parkingów oraz elementy do stabilizacji skarp, nasypów, zbiorników  
   retencyjnych, czy regulacji rzek i rowów.

Płyty drogowe typu MON

Płyty wielootworowe typu JOMB
(otwory owalne)

• 300x100x15 cm
• 300x125x15 cm
• 300x150x15 cm
• 200x150x15 cm
• 300x100x18 cm
• 300x150x18 cm

• Inne wymiary na zamówienie (uchwyty występują 
   na rogach lub na bokach płyty)

• 100x75x12,5 cm (standard)
• 50x75x12,5 cm (połówka)
• 175x100x15 cm

* występują w wersji betonowej oraz zbrojonej żelbetowej

• 300x100x20 cm
• 300x150x20 cm
• 250x100x12 cm
• 250x150x12 cm
• 200x150x15 cm
• 150x100x12 cm

Płyty wielootworowe typu JOMB 
(otwory prostokątne)

• 90x60x10 cm 

* występują w wersji betonowej oraz zbrojonej żelbetowej
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Płyty ażurowe typu MEBA

Płyty chodnikowe

Kostka brukowa

Elementy uzupełniające
Krawężniki drogowe/oporniki/obrzeża

• 40x60x8 cm
• 40x60x10 cm
• 40x60x12 cm

• 35x35x4 cm
• 35X35X5 cm
• 40x40x5 cm
• 60x20x6 cm

• Kostka brukowa przemysłowa (różne rodzaje)
• Kostka brukowa dekoracyjna (różne rodzaje)

Krawężniki drogowe, najazdowe, 
skośne, łukowe

Obrzeża betonowe (różne rozmiary)

• 30x30x6 cm
• 20x30x6 cm
• 20x20x6 cm
• 50x50x7 cm 

> Jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających Klientów,      
   oferując materiały wykonane z betonów o najwyższej jakości. Dbamy  
   przede wszystkim o wysoki standard naszym materiałów, jednocześnie 
   oferując konkurencyjne ceny i niezawodny transport.

> Oprócz materiałów przedstawionych poniżej realizujemy też zamówienia  
   indywidualne zgodne z projektem, lub oczekiwaniami Klienta. 
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Elementy do budowy hal



Elementy do budowy hal i budownictwa 
wielorodzinnego

Balkony

Stropy filigranowe

Słupy do budowy hal

Fundamenty

Belki podwalinowe

Stoposłupy

Podciągi

Ściany prefabrykowane

Stoposłupy 
fundamentowe

Elementy do budowy hal i budownictwa 
wielorodzinnego

> redukcja kosztów robocizny poprzez zmniejszenie pracochłonności 
na budowie, skrócenie harmonogramu prac, obniżenie kosztów prac 
wykończeniowych jako efekt wysokiej jakości prefabrykatów, ograniczenie 
kosztów pracy sprzętu na budowie, ograniczenie ryzyka związanego 
z warunkami atmosferycznymi, ograniczenie ilości odpadów na budowie, 
wzrost bezpieczeństwa na budowie, szybki i prosty montaż prefabrykatów.
W ramach naszych usług mieści się wykonanie projektu z uwzględnieniem 
potrzeb dla konkretnej inwestycji

Zalety prefabrykacji:
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Zbiorniki żelbetowe



 Zbiorniki łupinowe - zakryte
 
• głównie stosowane jako  zbiorniki 
   retencyjne, przeciwpożarowe,  
   reaktory biologiczne

Zbiorniki łupinowe - otwarte
 
• głównie stosowane jako zbiorniki 
   retencyjne, reaktory biologiczne, 
   oraz zbiorniki w biogazowniach

Zbiorniki na deszczówkę
 
• zbiornik składa się z dwóch elementów 
   łupinowych oraz podstawy o grubości 25 cm
• duża wytrzymałość konstrukcji, szybka
   produkcja z wysokiej klasy betonu

Elementy do budowy hal i budownictwa 
wielorodzinnego
Zbiorniki żelbetowe

W naszej ofercie posiadamy zbiorniki żelbetowe jednoelementowe 
i modułowe – okrągłe oraz prostopadłościenne. Oferowane przez nas 
zbiorniki mogą znaleźć zastosowanie w wielu segmentach rynku oraz 
na różnych etapach realizacji inwestycji. Najczęściej wykorzystywane są jako 
zbiorniki retencyjne, przeciw pożarowe, zbiorniki buforowe przy stacjach 
uzdatniania wody, reaktory biologiczne, oczyszczalnie ścieków, biogazownie, 
czy też typowe zbiorniki na nieczystości. Wieloelementowe zbiorniki są 
szczelnie łączone, a ich powierzchnia może być dodatkowo zabezpieczone 
specjalistycznymi powłokami, również do kontaktu z wodą pitną. 
Wykonujemy projekty zbiorników oraz zapewniamy ich transport 
oraz montaż na terenie całego kraju. 
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Zbiorniki otwarte ze ścian oporowych 
typu „L”

• do zastosowania jako zbiornik 
   retencyjny, basen kąpielowy lub 
   zbiornik na gnojowicę itp. 
   Wymiary możemy dostosować 
   do potrzeb Klienta

Zbiorniki żelbetowe na szambo

• występuje w wersji jedno 
   i dwukomorowej z możliwością 
   zastosowania przegrody przelewowej, 
   pojemność jednego zbiornika wynosi 
   od 2 do 14m3

Prefabrykowane zbiorniki prostopa-
dłościenne modułowe
 
• tego typu zbiorniki nadają się na duże 
   inwestycje np. do magazynowania 
   dużej ilości wody opadowej lub  
   do wykorzystania jako zbiornik 
   przeciw pożarowy. Typ konstrukcji 
   pozwala na posadowienie pod  
   ciągami komunikacyjnymi  
   i parkingami.

Prefabrykowane zbiorniki 
monolityczne
 
• do zastosowania jako zbiorniki 
   na deszczówkę, na ścieki, do budowy 
   separatorów, studnie kanalizacyjne,  
   do budowy przepompowni itd.
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Materiały kanalizacyjne 
i odwodnienia



Korytka do  
umacniania dna rowu 

(35/59/40)

Korytka skarpowe 
trapezowe (KPED 

01.25)

Korytka krakowskie /
kolejowe KPED 01.13

Przepusty drogowe 
betonowe

Korytka denne duże

Korytka łukowe 
ściekowe (ciek
wodny łukowy)

Studnie 
kanalizacyjne

Ściany oporowe
przepustu

Korytka denne 
małe

Korytka łukowe 
ściekowe (ciek wodny 
łukowy /KPED 01.03)

Przepusty drogowe 
betonowe

Ścianki oporowe 
przepustu 

(skrzydełkowe)

Korytka krakowskie /
kolejowe z pokrywami

Korytka ściekowe 
trójkątne

Ścianki oporowe 
przepustu 

(skrzydełkowe)

Zakończenia 
przepustu 

(kołnierzowe)

Materiały kanalizacyjne i odwodnieniowe 

>
>
>
>

Kręgi betonowe
Rury betonowe (przepusty)
Ścianki czołowe do przepustów
Korytka ściekowe skarpowe, denne, drogowe oraz kolejowe
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Elementy inne 
i na zamówienie Klienta



Elementy nietypowe

> Oprócz elementów produkowanych seryjnie, będących w stałej ofercie 
VECO-BET, istotną część naszej działalności stanowi realizacja  
prefabrykatów nietypowych, wykonywanych na specjalne zamówienia. 
 
To elementy projektowane wg indywidualnych potrzeb i oczekiwań 
architektów i inwestorów.

Belki podwalinowe

Zapory drogowe

Ściany prefabrykowane

Kanały kablowe

Biegi schodowe

Stopnie skarpowe
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Spójność i dopełnienie

Prawdziwym wyzwaniem przy realizacji 
architektonicznych przedsięwzięć jest uzyskanie 

harmonii i spójności aby cała przestrzeń stanowiła 
estetyczną jedność.

VECO-BET w połączniu z Artline Beton zaowocowała 
już wieloma realizacjami w strefie prywatnej 

i publicznej.

Nasza spółka jest właścicielem marki 
ARTLINE-BETON, która specjalizuje się w elementach 

dekoracyjnych wykonanych z betonu 
architektonicznego. Naszą domeną są designerskie 

elementy małej architektury, które znajdują 
zastosowanie zarówno w przestrzeni miejskiej,  
w parku, wokół osiedli wielorodzinnych, czy też 

posiadłościach jednorodzinnych.

&

NOWE MOŻLIWOŚCI W DOSKONALENIU
OTACZAJĄCEJ PRZESTRZENI

31



Artline Beton



Beton Architektoniczny

Murki ogrodzeniowe „typu L”- Torsten

Beton architektoniczny

> Nasza spółka jest właścicielem marki ARTLIINE-BETON, która specjalizuje się 
w elementach dekoracyjnych wykonanych z betonu architektonicznego. Naszą 
domeną są designerskie elementy małej architektury,  które znajdą zastosowanie 
za równo w przestrzeni miejskiej, w parku, wokół osiedli wielorodzinnych, czy też 
posiadłościach jednorodzinnych. Nasz beton architektoniczny charakteryzuje się  
wyjątkową estetyką oraz trwałością, a ponadczasowy charakter betonu sprawia,  
że materiały z niego wykonane będą nam służyły przez wieki.

Murki ogrodzeniowe „typu L” - Torsten

Ścianki oporowe L i narożniki

 Modułowe palenisko ogrodowe Donica modułowa L

33



Donice Modułowe L

Ławki modułowe i siedziska

Donice ogrodowe
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Zapraszamy na naszą stronę internetową www.artline-beton.pl 
na której prezentujemy pełną ofertę produktową.

ZESKANUJ KOD

www.artline-beton.pl



Referencje
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Dane kontaktowe 
VECO-BET Sp. z o.o.

+ 48 25 307 04 75

+ 48 500 155 746     

biuro@veco-bet.pl

www.veco-bet.pl 

sprzedaz@veco-bet.pl

Nawierzchnie i elementy drogowe  –   tel. +48 573 099 089 

Mury i ścianki oporowe – tel.  +48 515 821 500 

Zbiorniki betonowe i elementy dla rolnictwa - tel. +48 515 821 500 

Budownictwo kubaturowe – tel. + 48 500 287 444

Beton architektoniczny  – tel. +48  518 918 678

Elementy nietypowe – tel. +48 505 918 964

Administracja i księgowość:

Dział sprzedaży:



KONTAKT VECO-BET Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 25/13 05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-238-38-91     KRS: 0000869838

tel. +48 500 155 746
tel. +48 25 307 04 75 
biuro@veco-bet.pl
www.veco-bet.pl
www.artline-beton.pl


