
DRÁŽNÍ STAVBY



STRANA 2

Vyrábíme a dodáváme prefabrikované betonové objekty, které slouží na dráze zejména jako

 reléové domky,

 rozvodny a trafostanice,

 budovy pro ohřev výhybek,

 trakční napájecí stanice (TNS),

 trafostání,

 objekty pro zabezpečovací a sdělovací techniku,

 obslužné objekty,

 přístřešky pro cestující a další sociální objekty.



STRANA 3

   RYCHLOST 
Montáž hrubé stavby zvládneme většinou během několika hodin,  
a snižujeme tak nutnost případné výluky na minimum.

   DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ 
Čas je naším nejcennějším zdrojem a stejně tak se stavíme k dohodnutým 
termínům. Termín předání je pevně zakotven ve smlouvě o dílo.

   FLEXIBILITA 
Vycházíme vstříc náročným požadavkům zákazníků a nabízíme jim na výběr 
různá řešení. Případnou vadu nebo reklamaci řešíme bez odkladu.

   KVALITA 
Stavíme na téměř 30 letech zkušeností z České republiky a 60 letech  
zkušeností z Německa. Řídíme se heslem „Kvalita má budoucnost“.

 Na stavební část poskytujeme záruku 5 let, na technologickou část 2 roky.

ZÁVAZEK SPOLEČNOSTI BETONBAU



STRANA 4

REFERENČNÍ STAVBY

ROZVODNY A TRAFOSTANICERELÉOVÉ DOMKY

Kamenný Újezd Záboří nad Labem

Libčeves Záboří nad Labem

Příkosice Jeseník



STRANA 5

BUDOVY PRO OHŘEV VÝHYBEK TRAKČNÍ NAPÁJECÍ STANICE (TNS)

KerharticeTýniště nad Orlicí

Nymburk

Brno-Slatina (MNS)Týniště nad Orlicí



STRANA 6

TRAFOSTÁNÍ
OBJEKTY PRO ZABEZPEČOVACÍ  
A SDĚLOVACÍ TECHNIKU

Světec

Světec Ostrov nad Oslavou

Světec Ostrov nad Oslavou



STRANA 7

OBSLUŽNÉ OBJEKTY
PŘÍSTŘEŠKY PRO CESTUJÍCÍ  
A DALŠÍ SOCIÁLNÍ OBJEKTY

Světec Bukovno

Nymburk Dobrovice

Nymburk Luštěnice



STRANA 8

VÝHODY DRÁŽNÍCH STAVEB  
OD SPOLEČNOSTI BETONBAU

1. KOMPLEXNÍ SLUŽBY
Dodáváme na stavbu hotové prefabrikované bu-
dovy. V našem výrobním závodě zhotovujeme 
železobetonové korpusy pomocí bezesparé tech-
nologie. Dále provádíme veškeré dokončovací sta-
vební práce včetně zateplení, elektroinstalací, roz-
vodů vody a kanalizace a topení.

2. RYCHLOST MONTÁŽE
Kompletně připravenou budovu přepravujeme z vý-
robního závodu na stavbu. Montáž hrubé stavby 
zvládneme během několika hodin a dokončovací 
práce dle rozsahu většinou od 1 do 10 pracovních dní.

3. BEZ POŽADAVKŮ NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
Hotovou budovu dovezeme nákladním automobi-
lem jako nadrozměrný náklad a osadíme na místo 
jeřábem. Nevyžadujeme žádné zvláštní zařízení 
staveniště a na stavbě nevyužíváme mokré sta-
vební procesy. Budovu můžeme instalovat téměř 
za jakéhokoli počasí.

4. BEZ NUTNOSTI ZÁKLADŮ
Díky masivnímu betonovému korpusu nevyžadu-
je samotná budova základy. Tím se zjednodušuje 
i proces stavebního povolení. Pro usazení budovy 
postačí zhutnělé štěrkové lože. Pouze v případě 
náročných základových podmínek nebo více bu-
něk, tzv. kombibudov, jsou nutné základové pasy.

5. LZE VYUŽÍT JAKO OPĚRNOU ZEĎ
Budovu lze osadit i do svahu. Samonosný železo-
betonový korpus může sloužit i jako opěrná zeď.



STRANA 9

6. VYSOKÁ KVALITA PRACÍ  
Z VÝROBNÍHO ZÁVODU
Díky našim dlouhodobým a kvalifikovaným pra-
covníkům se můžete spolehnout na vysokou kva-
litu řemeslného zpracování a do detailu promyšle-
nou stavbu.

7. ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Pro zadané zakázky zajišťujeme výrobní a částeč-
ně projektovou dokumentaci, která odpovídá ak- 
tuálním požadavkům norem.

8. ROZŠIŘITELNOST
Jednotlivé korpusy lze snadno rozšířit jak v prů-
běhu výstavby, tak v průběhu užívání. Budovy lze 
přistavět jak v ploše, tak do výšky.

9. PŘEMÍSTITELNOST
Budovu můžeme na požádání převézt a osadit 
na nové místo.

10. VARIABILITA PROJEKTU A MOŽNOSTI  
POVRCHOVÝCH ÚPRAV
Záleží nám na tom, aby vzhled a vybavení technic-
ké budovy byly vždy dle přání architekta a inves-
tora. Nabízíme mnoho různých povrchových úprav 
fasády i různé typy střech a střešních krytin. 
K dispozici jsou vám např.

  volba barvy fasádních omítek,
  pohledové betony, lícové cihly, obklady z pásků 

Klinker nebo kamene,
  fasády s palubkami nebo různými obkladovými 

deskami,
  ploché a šikmé střechy, sedlové i valbové,
  skládané a plechové střešní krytiny, okrasné 

štěrky, zelené střechy.



STRANA 10

MONTÁŽ TNS DOMKU RAŠOVICE  
S PŘEKLÁDKOU NA NÁDRAŽÍ



STRANA 11

BETONBAU

Jsme přední evropský výrobce technických budov 
pro energetiku a vodohospodářství. Vyvíjíme a vy-
rábíme prefabrikované železobetonové budovy, 
osazujeme je systémovými komponenty z vlastní 
zámečnické dílny a instalujeme do nich technolo-
gie dle způsobu jejich využití. Záleží nám na vhod-
ném začlenění budovy do okolí, a proto nabízíme 
celou řadu povrchových úprav a technologií.

Naše produkty nachází uplatnění v energetice  
a vodohospodářství jako

  trafostanice,

  spínací stanice,

  transformátorová stání,

 regulační stanice plynu, 

 vodojemy,

 čistírny odpadních vod a další.

Můžete se spolehnout na

  komplexní servis: od návrhu přes realizaci  
až po údržbu a modernizaci,

  historii a zkušenosti: v ČR od roku 1993, 
v Německu od roku 1963,

  produkty a řešení na míru: zákazníkům 
dokážeme vyjít maximálně vstříc a navrhnout 
optimální řešení pro jejich projekty,

  vysokou životnost: spolehlivá řešení v soula-
du s požadavky norem,

  lidský rozměr: individuální přístup k zákazní-
kům a citlivé začlenění technických budov  
do jejich okolí.



BETONBAU, s. r. o.
Průmyslová 698/5a, 108 00  Praha 10
T: +420 281 034 111
E: betonbau@betonbau.cz
 

www.betonbau.cz


