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MIESZKAJ BEZPIECZNIE



ŻYJ

ODWAŻNIE

Powstaliśmy ponad 25 lat temu.

W roku, w którym dolar kosztował kilka tysięcy złotych, 

a Polska została podłączona do Internetu. Od tego momentu 

wiele się zmieniło, ale nie wszystko. Niezmienna pozostała 

nasza odwaga. Odwaga, która każe nam się rozwijać 

i kreować otaczający nas świat.

Przez ten czas zdobyliśmy wiele nagród, a nasze patenty 

zrewolucjonizowały rynek dachów w Polsce i w Europie.

Odwaga to świadomość, że pewne rzeczy są ważne i warto 

dla nich przekraczać swoje granice. Odwaga to wolność do 

realizowania marzeń. To na niej zbudowaliśmy fundamenty 

dla rodziny dachów modułowych.

Pozwól, że Ci o nich opowiemy.

Jakość naszych dachów została wyróżniona certyfikatem 

Underwriters Laboratories (UL). UL to największe niezależne 

centrum badawcze na świecie. Jego celem jest działanie 

na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa życia 

i warunków pracy.

Opatentowane rozwiązania 

– nasz patent na dach

Złoty Medal MTP BUDMA 2017 

dla Rodziny Blachodachówek 

Modułowych BUDMAT

Dach na palecie

Poręczne arkusze

Automatyczne dopasowanie arkuszy na dachu

Łatwy transport i składowanie

Łatwy i szybki montaż

Regulacja kąta dachu

Gwarantowana powtarzalność koloru i kształtu

Ekonomiczne rozwiązania

Komplet niezbędnych akcesoriów

Spokój na lata



Wiele lat temu podjęliśmy wyzwanie stworzenia najlepszego 

dachu modułowego w Polsce i w Europie. Wspólnie 

z dekarzami pracowaliśmy nad nim długo i wytrwale, 

dbając o każdy szczegół. Tak właśnie powstała Venecja. 

Jej ogromny sukces to dowód na to, że się udało.

Venecja. Pierwsza w rodzinie.

Nadszedł czas na zrobienie kolejnego kroku. 

Nadszedł czas Murano. Doskonałe patenty Venecji 

ubraliśmy w nowoczesną formę i designerski kształt. 

Murano to synonim nowoczesności.

Klasycznie czy Murano? Wybór należy do Ciebie.

Blachodachówka Sara - dawniej najbardziej lubiana 

i uhonorowana – teraz powraca w nowym wydaniu. 

Sięgamy po sprawdzony produkt, aby dać mu nowe życie. 

Doceniona forma i efektowny kształt, ale w wersji modułowej.

Oto Bella Sara. Wiecznie piękna.

Kiedy styl ma znaczenie, nie ograniczamy się 

w technologii. Rialto jak most łączy gustowny wygląd 

i nowoczesne rozwiązania. Czasy się zmieniają. 

Elegancja jest ponadczasowa.

Rialto. Technologia dla stylu.

VENECJA.

PIERWSZA W RODZINIE.

RODZINA 

BL ACHODACHÓWEK 

MODUŁOW YCH

KL ASYCZNIE CZY MURANO?

W YBÓR NALEŻY DO CIEBIE.

RIALTO.

TECHNOLOGIA DL A ST YLU.

OTO BELL A SARA. 

WIECZNIE PIĘKNA.



W jednym – lekkim – arkuszu stalowego dachu zmieściliśmy 

aż osiem tradycyjnych dachówek. Dachówek silniejszych od 

anomalii pogodowych.

Jesteśmy tak pewni tego dachu, że dajemy Ci na niego 

50 lat gwarancji.

Ferrara to bezpieczeństwo oraz oszczędność czasu i pieniędzy. 

Ferrara to wolność do realizowania marzeń. 

Ferrara to dach XXI wieku.

DACH 

XXI WIEKU

Były czasy, kiedy ludzie nie znali elektryczności. 

Nie było telewizji, Internetu ani pasty do zębów. 

Wyobraź sobie pocałunek. Podróż, zamiast godzin, 

trwała dni, a na dachach układano ceramikę.

Od XXI wieku oczekujemy nowych rozwiązań i technologii.

Od XXI wieku oczekujemy Ferrary.

Jak wszystkie nasze dachy, zbudowaliśmy ją ze stali 

– jednego z najtrwalszych materiałów na Ziemi.

Stal jest nieśmiertelna - podlega recyklingowi w  100% 

i można ją przetwarzać w nieskończoność. To czyni ją 

jednym z najbardziej przyjaznych środowisku materiałów.



budmat.com


