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    Od 1895 roku dostarczmy Klientom najwyższej jakości produkty i usługi.  
Dzisiaj jesteśmy liderem w produkcji prefabrykowanych konstrukcji  
dachowych z litego drewna w Polsce.
 

    Oferujemy Państwu kompleskową obsługę inwestycji od procesu  
projektowania konstrukcji, poprzez jej produkcję, transport i montaż. 
Naszym atutem jest duża elastyczność w podejściu do potrzeb Klienta. 
Najwyższej jakości surowce i komponenty w połączeniu z profesjonalnym 
oprogramowaniem oraz doradztwem technicznym stanowią gwarancję 
jakości oferowanych przez nas  usług.
  Setki realizacji udokumentowane pozytywnymi referencjami potwier- 
dzają, że proponowane przez nas rowiązania w pełni odpowiadają  
potrzebom rynku. Wybierając firmę Wiązary Burkietowicz jako partnera  
w budownictwie, otrzymujecie Państwo fachową opiekę i kompleksową  
obsługę inwestycji.  

Trafny wybór
- ekonomiczny i bezpieczny dach
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W dzisiejszej architekturze coraz częściej spotykamy  
budynki z dachem płaskim. Wiązary kratowe doskonale  
wypełniają potrzeby konstrukcyjne tych budynków.

Nowoczesna architektura – dachy płaskie

eliminujemy koszty stropu betonowego ponieważ
pas dolny wiązara tworzy konstrukcję  sufitu

ograniczamy udział mokrej technologii w budynku

uzyskujemy przestrzeń na izolację termiczną dachu

zyskujemy przestrzeń na wszelkie instalacje 

skracamy czas budowy

uzyskujemy rozpiętość do 12m przy wysokości wiązara 80cm

Dzięki zastosowaniu konstrukcji kratowej:

Wiązar attykowy wykorzystywany jest szczególnie  
w budynkach z dachem dwuspadowym bez względu 
na rodzaj pokrycia.

Poddasze użytkowe – wiązar ATTYKOWY

eliminujemy murowaną ściankę kolankową

eliminujemy koszty stropu betonowego ponieważ
pas dolny wiązara tworzy belki stropowe

ograniczamy udział mokrej technologii w budynku

uzyskujemy nieograniczoną przestrzeń na poddaszu

czas montażu jest skrócony do 1-3 dni

uzyskujemy rozpiętość konstrukcji do 12m, test słupów pod-

porowych na poddaszu

Dzięki zastosowaniu konstrukcji kratowej:

Wiązar FINK jest najczęściej wykorzystywanym typem. 
Znajduje zastosowanie w budynkach dwuspadowych, 
kopertowych, wielopołaciowych bez względu na rodzaj 
pokrycia. 

Duże rozpiętości – wiązar FINK

eliminujemy podpory pośrednie oraz ich koszty

eliminujemy koszty stropu betonowego ponieważ pas    
  dolny wiązara tworzy konstrukcję sufitu

ograniczamy udział mokrej technologii w budynku

zyskujemy nieograniczoną przestrzeń do aranżacji na    
  ostatniej kondygnacji - dowolny układ ścianek działowych 

zyskujemy przestrzeń na niższej kondygnacji poprzez
przeniesienie zbiornika na wodę na poddasze 

uzyskujemy rozpiętość do 30m bez podpór pośrednich

Dzięki zastosowaniu konstrukcji kratowej:

MONTAŻPRODUKCJA

Drewno konstrukcyjne klasy C24, suszone do wilgotności <20%, strugane i impregnowane, płytki wielokolcowe MiTek.  Na wszelkie użyte materiały atesty i aprobaty. Produkcja i konstrukcja z certyfikatem CE.  Dokumentacja techniczna 

PROJEKTOWANIE


