Oferujemy
Nasze produkty i usługi

Znamy się na betonie
Beton był zawsze w centrum naszego zainteresowania. Nasze 60-letnie
doświadczenie zaowocowało wieloma innowacyjnymi produktami i
rozwiązaniami w dziedzinie produkcji betonu. Dostarczamy beton
tam, gdzie powstają mieszkania, przemysł i infrastruktura. Jesteśmy
Specjalistami od betonu.
Dopełnieniem oferty produktowej jest szeroka paleta świadczonych
przez nas usług. Niezależnie od stopnia skomplikowania Państwa
projektu – nasi doświadczeni specjaliści znajdą odpowiednie rozwiązanie.

Nasza oferta
dla klienta
Wysokiej jakości beton, wiedza i niezawodny serwis, zapewnione
przez zaangażowany zespół ludzi.
Na czas
Na placu budowy
Za uzgodnioną cenę

Produkty

Usługi

Nasze produkty

Nasze usługi

Thomas Beton zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i dostawami betonu
towarowego – zawsze z troską o środowisko. W Szwecji i Norwegii oferujemy
także prefabrykowane ściany i stropy. Oferujemy także płyty drogowe – elementy
prefabrykowane, powtarzalne oraz beton do wykonywania zintegrowanych
krawężników i korytek ściekowych.

Dopełnieniem oferty produktowej jest szeroka paleta świadczonych przez
nas usług. Niezależnie od stopnia skomplikowania Państwa projektu – nasi
doświadczeni specjaliści znajdą odpowiednie rozwiązanie.

Produkty na
zamówienie

Produkty specjalnego
przeznaczenia

Produkty
standardowe

Doradztwo
techniczne

Z naszymi klientami prowadzimy otwarty dialog, doradzamy im i tworzymy
produkty oczekiwanej klasy, o odpowiedniej konsystencji, które spełniają
oczekiwania i wymogi projektowe. Oferujemy wsparcie w zakresie
prognozowania wytrzymałości, wytwarzania ciepła i kalkulacji śladu węglowego.

Wsparcie
techniczne

Oferujemy także rozliczne usługi wsparcia dla naszych klientów na placach
budowy: w okresie przygotowań, podczas i po procesie betonowania.
Przeprowadzamy kontrolę jakości i konsystencji betonu, a także
wytrzymałości na ściskanie. Aby ułatwić naszym klientom codzienną pracę
na budowie, pracujemy nad wprowadzeniem portalu do śledzenia zamówień,
dostaw betonu oraz listów przewozowych.

Pompowanie
betonu

Mamy wieloletnie doświadczenie w pompowaniu betonu, a dzięki głębokiej
znajomości produktów, wiemy jaki typ pompy zastosować do konkretnego
rodzaju betonu.

Na potrzeby wyjątkowych, szczególnie trudnych budowli i zastosowań
opracowujemy produkty spełniające wszystkie wymagania i oczekiwania
danego projektu.

Opracowaliśmy produkty do specjalnych zastosowań. Może to być beton
o podwyższonej wytrzymałości, do drapaczy chmur, beton dekoracyjny
lub spełniający specjalne wymogi środowiska pracy. Oferujemy także
produkty takie jak jastrychy, rozwiązania do obróbki powierzchni oraz
lekkie wypełniacze.

Oferujemy beton towarowy zgodny z normami PN-EN 206 + A1:2016,
produkowany zgodnie ze specyfikacjami klientów, spełniający zadane
kryteria technologiczne.

Dostawa
betonu
Jesteśmy Specjalistami od betonu. Sprawdź naszą pełną ofertę na www.thomasbeton.pl

Dostarczamy wysokiej jakości beton towarowy, dokąd chcesz i kiedy go
potrzebujesz. Naszym celem jest być na miejscu, na czas i zapewnić
naszym klientom doskonałą obsługę. Dzięki temu, że większość betonomieszarek
wożących nasz beton należy do naszego parku maszynowego, możemy
skutecznie nadzorować dostawy i zapewniać naszym klientom najwyższą
jakość usług.

Nasze produkty

Produkty na
zamówienie
Na potrzeby wyjątkowych, szczególnie trudnych budowli i zastosowań
opracowujemy produkty spełniające wszystkie wymagania i oczekiwania
danego projektu.

Beton bezskurczowy

Beton specjalny – kolor kredy

Zamawiający: Urząd Miasta w Elblągu

Zamawiający:	Urząd Miasta w Sopocie

Projekt:	

Tor wrotkarsko – łyżwiarski

Projekt:	Dom pogrzebowy
Gdańsk-Gdynia

Lokalizacja:	Elbląg

Lokalizacja:

Beton odporny na działanie środowiska

Beton mrozoodporny o wysokiej

silnie agresywnego/ Beton chemoodporny

odporności na migrację chlorków

Zamawiający: Fabryka Papieru Mondi

Zamawiający: Mostostal Warszawa S.A.

Świecie S.A. /Energopol
Szczecin S.A.
Projekt:

Pale w agresywnym gruncie

Lokalizacja:

Świecie

Projekt:

Most nad fiordem Roskilde,
autostrada z dwoma pasami
ruchu.

Lokalizacja:	Szczecin

Nasze produkty

Markowe produkty
firmy Thomas
Na podstawie długotrwałych badań opracowaliśmy paletę unikalnych
produktów, o zdefiniowanych parametrach, gotowych do zastosowania
w Państwa projektach.

Beton towarowy:

Prefabrykaty betonowe:

THOMAGREEN® (USA)

THOMAPLATTA (Szwecja i Norwegia)

– beton o obniżonym śladzie CO2

– płyty wykorzystujące jako kruszywo beton
z recyklingu

FLOWTRON® (Niemcy)
– beton samozagęszczalny (SCC)

THOMASKAL (Szwecja i Norwegia)
– wzmocnione ściany o podwyższonej gęstości

THOMAGARAGE LC (Szwecja)

(SCC) i wysokim współczynniku odlewania

– beton specjalny o wysokiej odporności na

Jesteśmy
Specjalistami
od betonu

chlorki i obniżonym śladzie CO2

Inne produkty:
THOMACURE (Niemcy)
– parafinowa emulsja na bazie wody, membrana
ochronna, zapobiegająca szybkiej utracie wody

Sprawdź naszą pełną ofertę na www.thomasbeton.pl

Nasze produkty

Produkty specjalnego
przeznaczenia
Opracowaliśmy produkty do specjalnych zastosowań. Może to być
beton o podwyższonej wytrzymałości, do drapaczy chmur, beton
dekoracyjny lub spełniający specjalne wymogi środowiska pracy.
Oferujemy także produkty takie jak jastrychy, rozwiązania do obróbki
powierzchni oraz lekkie wypełniacze.

Produkty wysokowydajne:

Łatwa obsługa,

Beton wysokiej wytrzymałości / beton

lepsze środowisko pracy:

wysokowartościowy, HSC

Beton samozagęszczalny, SCC

Beton o wysokiej wytrzymałości

Fibrobeton / beton zbrojony włóknami

wczesnej

(syntetycznymi, stalowymi), FRC

Beton samoosuszający się

Beton posadzkowy

Beton lekki

Beton natryskowy (torkret)

Beton ciężki
Beton odporny na penetrację wody

Produkty dekoracyjne:

Beton o niskim skurczu/ beton

Beton barwiony, beton

ekspansywny

architektoniczny

Beton o otwartej strukturze /

Beton odciskany / stemplowany

beton jamisty

(pressbeton)

Beton masywny

Betony przeznaczone do wznoszenia

Beton wykonywany w technologii ślizgu

ścian o wysokiej jakości powierzchni.

Beton wałowany, RCC
Beton mrozoodporny (odporny na

Inne produkty:

działanie środków odladzających)

Jastrychy

Beton mrozoodporny (napowietrzony)

Zaprawy

Beton kwasoodporny (o podwyższonej

Betony wypełniające

odporności na agresję chemiczną)

Pianobetony

Beton konstrukcyjny podwodny

Nasze produkty

Produkty
standardowe
Oferujemy beton towarowy zgodny z normami PN-EN 206 + A1:2016,
produkowany zgodnie ze specyfikacjami klientów, spełniający zadane
kryteria technologiczne.

Mieszanki betonowe o standardowych wymaganiach, np. :
Beton z zalecaną zawartością powietrza
Beton z zalecanym współczynnikiem woda/cement
Beton z zalecaną wytrzymałością na ściskanie

Zespół Thomasa
Jesteśmy zespołem ludzi z pasją. Nasza wiedza i ciężka praca składają się na
sukces i wysoką ocenę Zespołu Thomasa w oczach klientów..

Nasze usługi

Pomagamy naszym klientom wybrać

także wszelkie środki niezbędne, żeby

odpowiedni produkt, spełniający

zminimalizować ryzyko pęknięć.

wszystkie wymagania i oczekiwania.

Doradztwo
techniczne
Z naszymi klientami prowadzimy otwarty dialog, doradzamy im i
tworzymy produkty oczekiwanej klasy, o odpowiedniej konsystencji,
które spełniają oczekiwania i wymogi projektowe. Oferujemy wsparcie
w zakresie prognozowania wytrzymałości, wytwarzania ciepła i
kalkulacji śladu węglowego.

Wspólnie omawiamy uwarunkowania

Pomożemy obliczyć ślad węglowy

projektów naszych klientów,

Państwa projektu, dla każdego

analizujemy dokumentację, przepisy

konkretnego produktu.

i rysunki techniczne. Tworzymy
prognozy i wykonujemy obliczenia w

Akademia Thomasa

celu zapewnienia właściwego doboru

Oferujemy szkolenia, dedykowane

naszych produktów. Przykład:

konkretnym wymogom klientów i
projektów, dotyczące wszelkich

Dobór produktu

aspektów budownictwa z betonu

Możemy pomóc w prognozowaniu

towarowego i prefabrykatów.

wytrzymałości naszych produktów w
warunkach zimowych. Możemy doradzić

Rozwój projektu

wybór innego produktu lub innego

Zapewniamy wsparcie w początkowych

sposobu pracy w zimowych warunkach,

fazach projektowania inwestycji.

aby zapewnić dotrzymanie terminu
zdjęcia szalunków.
Potrafimy przewidzieć rozkłady
temperatury w konstrukcjach
wielkogabarytowych i doradzić
klientom odpowiedni produkt, a

Nasze usługi

Wsparcie techniczne
Oferujemy także rozliczne usługi wsparcia dla naszych klientów
na placach budowy: w okresie przygotowań, podczas i po procesie
betonowania. Przeprowadzamy kontrolę jakości i konsystencji
betonu, a także wytrzymałości na ściskanie. Aby ułatwić
naszym klientom codzienną pracę na budowie, pracujemy nad
wprowadzeniem portalu do śledzenia zamówień, dostaw betonu
oraz listów przewozowych.

Wsparcie badawcze

Planowanie wilgotności i osuszania

Oferujemy badanie betonu zarówno

Nasi wykwalifikowani specjaliści pomogą

w laboratorium jak i na placu budowy.

wybrać właściwe produkty.

Przykładowymi właściwościami jakie
mogą być testowane są: wytrzymałość,

Kontrola jakości

wodoodporność, mrozoodporność,

Badamy właściwości świeżego i

odporność na pękanie itp.

stwardniałego betonu.

Pomiar wytrzymałości gotowej struktury

Portal Mój Beton ™

Możemy pomóc Państwu w pomiarach

Pracujemy nad wprowadzeniem portalu

temperatury i rozwoju wytrzymałości dla

dla naszych klientów. Mój Beton™ jest

uzyskania pewności, że osiągnięta została

cyfrowym narzędziem informacyjnym,

właściwa wytrzymałość wymagana do

ułatwiającym komunikację między klientem

usunięcia szalunków.

na budowie i Zespołem Thomasa. Stały
dostęp do informacji pomaga zaoszczędzić
czas i zwiększyć skuteczność komunikacji.

Nasze usługi

Pompowanie
betonu
Mamy wieloletnie doświadczenie w pompowaniu betonu, a dzięki
głębokiej znajomości produktów, wiemy jaki typ pompy zastosować do
konkretnego rodzaju betonu.

Nasze usługi

Dostawa
betonu
Dostarczamy wysokiej jakości beton towarowy, dokąd chcesz i kiedy
go potrzebujesz.
Naszym celem jest być na miejscu, na czas i zapewnić naszym klientom
doskonałą obsługę. Dzięki temu, że większość betonomieszarek
wożących nasz beton należy do naszego parku maszynowego,
możemy skutecznie nadzorować dostawy i zapewniać naszym
klientom najwyższą jakość usług.

Beton nie narusza
równowagi ekologicznej
Naturalny, piękny i kreatywny
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www.thomasbeton.pl

