
Konstrukcionet e 
Parafabrikuara të Betonit



TEHNO BURIMI
Kompania TehnoBurimi është e vendosur në Mitrovicë, Republika e Kosovës.
TehnoBurimi eshte hapur ne vitin 2008 dhe eshte e themeluar nga dy pronare qe 
jane Burimi sh.p.k qe eshte themeluar ne vitin 1992 me seli ne Mitrovice si dhe 
kompanise Zagorje – TehnoBeton d.d me seli ne Kroaci qe qe eshte themeluar ne 
vitin 1946. 

TehnoBurimi prodhon elemente të betonit të parafabrikuar  të cilat përdoren në 
sektorin e ndërtimit dhe energjisë, shtëpiza për trafostacione, anësore të rrugëve, 
ulluqet, gypa betonit, etj.

Prodhimi zhvillohet në fabrikën e re moderne në Mitrovicë, e cila u hap në 2008
Karakteristikat teknike të të gjitha produkteve i përshtaten rregulloreve dhe 
normave të krijuara nga klienti.

Sistemi i menaxhmentit të kompanisë është i certifikuar me:
EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004.



Përdorimi i produkteve  të parafabrikuara të betonit në industrinë e ndërtimit ofron 
klientëve përfitime të shumta financiare dhe të performancës:

•Fleksibiliteti mbresëlënës i dizajnit - modelet mund të ndërtohen për t'iu përshtatur  
kërkesave të shumta të dizajnit unik

•Kualitet I lartë - betoni i parafabrikuar siguron jetëgjatësi të objektit, kapacitete të larta 
ngarkimi dhe shtrirje të gjata

•Qëndrueshmëria dhe mirëmbajtja e lehtë - betoni i parafabrikuar siguron një shërbim më 
të gjatë të ciklit të jetës për përdorime të përdorimit të lartë

•Estetikë e përmirësuar - prodhimi i parafabrikuar ofron një formë gri (të bërë në shtretërit 
prej çeliku) në një varg përfundimesh arkitekturore

•Ndërtimi më i shpejtë - me rreth 75% më pak kohë ndërtimi sesa ndërtimi tradicional, 
projektet nuk mbahen me vonesa prodhuese

•Kosto më të ulëta - Ndërtimi i parapërgatitur mund të sigurojë kohë të reduktuar në vend, 
kostot e reduktuara të mbështetjes / skelave, kostot më të ulëta të punës dhe kostot e 
magazinimit të materialeve më të ulëta

•Menaxhimi më i mirë në teren- dërgesat e produktit mund të përshtaten sipas projektit
•Fabrika me cilësi të lartë të kontrolluar nga produkti sigurojnë një produkt me cilësi të 
lartë për klientët tanë

•Prodhimi i besueshëm - prodhimi në kushte të mbuluara shmang vonesat e motit
•Mbeturinat e reduktuara - si elemente të saktë të dorëzuar në vend, nuk ka humbje të 
materialeve në vend

•Performanca akustike -  masë e lartë e siguron për një barrierë akustike efikase

•Ndikim i reduktuar mjedisor - prodhimi në një mjedis të fabrikës së kontrolluar është më 
efikas se ndërtimi tradicional, me më pak zhurmë, ndotje të ajrit dhe mbeturina në vend, 
dhe lejon përfitimet e masës termike të përfshihen në dizajne



BETONI
Përfitimet e betonit të parapërgaditur mund të përshkruhen më së miri nën atributet 
e mëposhtme:

1. Masa termike
Masa termike eshte aftesia e betonit per te thithur dhe mbajtur nxehtesine dhe per ta 
çliruar ate ne menyre te kontrolluar, duke zbutur ndryshimet e temperatures brenda 
nderteses gjate një cikli 24 oresh dhe gjate gjithe vitit. Ky stabilitet termik siguron nje 
mjedis te  brendshem me te qendrueshem, redukton ngarkesen e kerkuar te ngrohjes 
dhe konsumin e CO2 te lidhur me kalimin e kohes. Gjithashtu redukton kostot e 
energjise per ndertesat per shkak të reduktimit të konsumit te energjise.

2. Betoni  i  parapergatitur  
Ka  performance  te  shkelqyer  akustike.  Ajo  ka  vetite e  natyrshme, ngurtesine  dhe  
lageshin  e  nevojshme  per  të  zvogeluar në mënyrë efektive  transmetimin e te dyja  
ajrit dhe  te  ndikimit te tingullit.
 Ne fakt, betoni ka vetite me te larta te lageshtise  se çdo materiali strukturor, duke 
reduktuar  sigurine  në përfundime shtesë dhe thjeshteson  dizajnimin  dhe detajimin. 
Kjo çon ne uljen e punes, kohes dhe kostove që lidhen me keto perfundime dhe 
detaje.

3.Permbytjete e elasticitetit
Betoni I parafabrikuar  ka rezistence te shkelqyer ndaj permbytjeve, duke ruajtur 
integritetin e saj strukturor gjate ngjarjeve te permbytjeve. 
Dendesia e saj reziston ndaj depertimit te ujit, duke zvogeluar ndikimin e nje 
permbytjeje ne strukturen e nderteses, duke u dhene pronareve te nderteses dhe 
kompanive te sigurimit me kohe te reduktuar te riparimit dhe  shpenzimet qe lidhen 
me riparimin e demeve nga permbytjet. Per banoret, larg nga prona e tyre  koha eshte 
zvogeluar. Betoni i parafabrikuar  eshte zgjidhja ideale kur ndërtohet ne zonat me 
rrezik potencial nga permbytjet.

4.Shpejtesia e ndertimit
Natyra e metodave te ndertimit jashte nderteses siguron qe ndertesat te ndertohen 
shpejt ,  madje edhe ne kushte të  pafavorshme  atmosferike, duke zvogeluar ne 
menyre drastike kohen e ndërtimit dhe kostot shoqeruese.

5.Qendrueshmeri
Betoni parafabrikuar  ofron qendrueshmeri te jashtezakonshme dhe jetegjatesi në 
çdo strukture. Strukturat e betonit të ndertuara mbi 100 vjet me pare jane ende ne 
sherbim aktiv sot, gje qe rezulton në shkallen kohore per zevendesimin e nje ndertese 
prej betoni te parafabrikuar qe eshte deri ne dyfishin e asaj te formave te tjera te 
ndertimit. E shoqëruar kjo me efikasitetin e energjise qe masa termike sjell do te thote 
se betoni i precizuar ka emetimet e uleta C02 te ciklit te jetes ne krahasim me format 
e tjera te ndertimit. Kjo jetegjatesi pakeson nderprerjen e banoreve dhe minimizon 
pushimet ne çdo rrjedh te te ardhurave per qera per pronaret e nderteses.

6.Fuqia / Siguria
Perdorimi i betonit të parafabrikuar  krijon nje  strukture  te  fuqishme qe  zvogelon 
rrezikun e demtimit  te  perfundimeve dhe jep nje  ndjenje  sigurie qe  nuk ndihet 
domosdoshmerisht ne  nje ndertese te  lehte. Disa  (Lidhja) me  perdorimin e 
reduktuar te pllakave te ngurta, ne krijojme nje hapesire jetese qe mund të rezistoje 
konsumimin e jetes së perditshme,  duke  ulur  shpenzimet  e  riparimit  dhe 
mirembajtjes vit pas viti.

7.Rezistenca  ndaj  zjarrit
Betoni i parafabrikuar eshte jo i djegshem. Ajo nuk shton asnje lende djegese ne  zjarr, 
ndihmon ate te perhapet ose te prodhoje ndonje tym ose gazra toksike. Ruan 
integritetin e saj strukturor shume kohe pasi strukturat e çelikut ose te drurit kane 
deshtuar dhe mund te riparohen pas nje zjarri. 

Rreziku i zjarrit gjate dhe pas ndertimit eshte zvogeluar, dhe nese ndodh zjarri, efektet 
ka te ngjare te jene me pak te rendesishme ne lidhje me riparimin / zevendesimin, 
duke ulur ndjeshem ndikimin financiar per sipermarrësin / zhvilluesin, pronarin e 
nderteses dhe kompanitë e sigurimeve. Punonjesit mund te kene besim me te madh 
se ndertesa që ata jetojne ose punon ofron mbrojtje më te mire nga zjarri dhe mund 
të shihet nga kontraktuesi / zhvilluesi si ndihme per shitjet.
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