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Firma ASA Cons Romania SRL została założona w 1999 r. 
jako część grupy ASA Hungary i szybko stała się liderem  
na rynku produkcji prefabrykatów betonowych stosowanych 
do wznoszenia różnego typu i rodzaju budynków niemiesz-
kalnych w Rumunii. Z biegiem lat ASA Cons zrealizowała 
imponującą liczbę projektów, wśród których znalazły się 
centra handlowe i logistyczne, magazyny, obiekty infra-
struktury, obiekty inżynieryjne i budynki przemysłowe. 
 
W 2008 r. ASA Cons stała się częścią grupy Consolis, wiodą-
cego europejskiego koncernu specjalizującego się w rozwią-
zaniach konstrukcyjnych, robotach inżynieryjnych i infrastruk-
turze kolejowej, a także w produkcji elementów konstrukcyj-
nych z betonu wysokowartościowego. Zatrudniając około  
11 tys. pracowników w 30 krajach na całym świecie – głównie 
w Europie i regionie Morza Śródziemnego – grupa Consolis 
wygenerowała w 2018 r. zyski wynoszące 1,5 mld EUR.  
W działalności grupy Consolis kluczową rolę odgrywają inno-
wacje. Grupa systematycznie opracowuje nowatorskie mate-
riały, produkty i procesy technologiczne, aby stale zwiększać 
wydajność produkcji i jakość swoich wyrobów. 
 

Działająca na rynku już od ponad 100 lat grupa Consolis stała 
się synonimem prekursorskich rozwiązań najnowszej generacji. 
 
Dla ASA Cons dołączenie do grupy Consolis było ogromnym 
krokiem w przyszłość, dzięki czemu firma zapewniła sobie do-
stęp do innowacyjnych technologii i know-how jednego  
z najlepszych specjalistów w branży. Firma systematycznie in-
westuje w wyposażenie zakładów, zwiększając swoje możli-
wości produkcyjne i montażowe. W 2008 r. odnotowała rekor-
dowe wyniki: 40 000 m3 betonu produkcyjnego, a roczne 
obroty wyniosły ponad 40 mln EUR. Do dziś ASA Cons wypro-
dukowała ponad 500 prefabrykowanych konstrukcji dla pro-
jektów inżynieryjnych i przemysłowych, czyli łącznie ponad 
300 000 m3 betonu produkcyjnego dla różnych konstrukcji  
o łącznej powierzchni 3 mln m2. 
Jakość materiałów i gotowych produktów jest dla firmy najwyż-
szym priorytetem, dlatego nieustannie kontrolowana jest ja-
kość betonu produkcyjnego. Prefabrykowane elementy beto-
nowe posiadają certyfikaty zgodności, uzyskane na podstawie 
badań wykonanych w firmowym laboratorium 2 klasy, odpo-
wiednio wyposażonym do przeprowadzania takich badań. 
Zarząd firmy ASA Cons skupia się na jakości produktów i usług, 
na bieżąco dążąc do standardów przewyższających wymogi 
posiadanych certyfikatów: ISO 9001:2008 w zakresie jakości, 
ISO 14001:2004 w zakresie ochrony środowiska i OHSAS 
18001:2007 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Misja ASA Cons to: spełnienie wymagań klientów dotyczą-
cych dostaw (ich zasad i jakości); zapewnienie warunków do 
uzyskania jakości wymaganej przepisami technicznymi; sku-
teczne i wydajne funkcjonowanie firmy poprzez optymaliza-
cję procesów i wdrażanie odpowiednich metod zarządzania; 
zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości świadczonych 
usług w branży; poprawa parametrów ekologicznych produk-
cji poprzez monitorowanie i ograniczanie szkodliwego wpły-
wu na środowisko i wdrażanie procedur zapobiegających za-
nieczyszczaniu powietrza; redukcja ryzyka utraty zdrowia pra-
cowników poprzez tworzenie ergonomicznych stanowisk 
pracy i odpowiednie wyposażenie zakładu. Misja firmy jest 
realizowana poprzez spełnienie wszelkich wymagań oraz 
wdrożenie, utrzymanie i stałą poprawę efektywności zintegro-
wanego systemu zarządzania zgodnego ze standardami  
SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 i OHSAS 
18001:2008. 
Zarząd ASA Cons Romania SRL dba o realizację polityki 
przedsiębiorstwa dotyczącej jakości, ochrony środowiska 
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oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W marcu 2019 r. firma 
zdecydowała się zmodernizować technologię produkcji ele-
mentów fasadowych i zainwestować w nową formę bateryjną. 
 
Na partnera projektu i dostawcę formy bateryjnej ASA Cons 
Romania wybrała firmę Bianchi Casseforme Srl, włoskie przed-
siębiorstwo rodzinne założone w 1964 r., znane na całym świe-
cie z udokumentowanej wiedzy specjalistycznej oraz szerokiej 
gamy produktów i usług w zakresie  prefabrykacji betonu i bu-
downictwa przemysłowego. W Rumunii przedsiębiorstwo to 
jest reprezentowane przez oficjalnego przedstawiciela, któ-
rym jest Gabor Concrete.  
Oferta firmy Bianchi Casseforme Srl jest bardzo rozległa i obej -
muje następujące obszary: stalowe formy do produkcji ele-
mentów konstrukcyjnych dla budynków mieszkalnych, prze-
mysłowych i handlowych, a także wykorzystywanych w bu-
downictwie drogowym i wodnym; pojazdy do dystrybucji 
mieszanki betonowej (np. Speedy); kompletne linie technolo-
giczne do produkcji najróżniejszych prefabrykowanych płyt 
betonowych; systemy sprężania betonu, magnesy i magne-
tyczne systemy mocowania profili szalunkowych; systemy 
wibrowania; urządzenia dźwignicowe. 
 
Jakość produktów firmy Bianchi Casseforme Srl jest potwier-
dzona certyfikatem zarządzania jakością UNI EN ISO 
9001:2015. 
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 Forma bateryjna, widok z boku.



Formy bateryjne zostały dostarczone w postaci systemów z dwu -
stronnym poszyciem, z 6 komorami umożliwiającymi produk-
cję płyt betonowych o maksymalnych wymiarach 10 m x 2,5 m 
(długość x wysokość). 
 
Forma składa się z następujących elementów: 
 
• 1 nieruchoma kaseta oporowa ze stali zbrojonej,  

z jednostronnym poszyciem; 
• 5 kaset wewnętrznych przesuwnych, z dwustronnym 

poszyciem; 
• 1 przesuwna kaseta dociskająca do zamykania formy,  

z jednostronnym poszyciem; 
• 1 stalowa rama pełniąca funkcję prowadnicy i podpory 

dla wszystkich elementów formy. 
 
Podczas otwierania i zamykania komór formy ruch stalowych 
kaset zapewnia silnik elektryczny z przekładnią, natomiast pod-
czas betonowania, kasety są dociskane przez układ hydraulicz-
ny złożony z jednostki centralnej z pompą, która zasila siłowniki 
dwukierunkowe. Wszystkie te czynności uruchamia się przycis-
kami umieszczonymi w szafce sterowniczej maszyny. 
 
Wibrowanie odbywa się za pośrednictwem wibratorów elek-
trycznych o regulowanej częstotliwości. Wszystkie elementy, 
które mają styczność z mieszanką betonową, są wykonane ze 
stali najwyższej jakości, dostarczanej w kręgach i zgrzewanej 
na odpowiednio wyprofilowanej ramie, w celu uzyskania kon-
strukcji o dużej wytrzymałości. Stalowe kasety przesuwają się 
na wózkach wyposażonych w rolki z łożyskami ślizgowymi po 
specjalnych prowadnicach zamontowanych w podłożu. 
 
Dostarczona forma wyposażona jest w w akcesoria umożli-
wiające produkcję płyt o dwóch różnych grubościach i zakoń-
czonych na pióro lub wpust. Forma posiada m.in. wkłady 
dolne, które mogą być montowane na różnej wysokości, oraz 
kasety skrajne wyposażone w uszczelki na obwodzie w celu 

zapobiegnięcia wycieku zaczynu z mieszanki betonowej pod-
czas betonowania. 
 
Forma bateryjna została zaprojektowana, wyprodukowana  
i zamontowana w niezwykle krótkim czasie, a jej uruchomie-
nie nastąpiło pod koniec czerwca 2019 r. 
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WIĘCEJ INFORMACJI

Forma bateryjna z zaworem na rurach grzewczych,  
widok z przodu.

Płyta fasadowa wyprodukowana w formie bateryjnej.


