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Poznaj rodzinę dachów modułowych Budmat 

 

Zbudowaliśmy ją ze stali – jednego z najtrwalszych i najbardziej 

przyjaznych środowisku materiałów na Ziemi. Dach modułowy 

składa się z wielu arkuszy, które z łatwością układa się na dachu. 

Blachodachówki są lekkie i niewielkie, a ich transport i montaż 

to przyjemność. To sprawia, że oszczędzasz czas i pieniądze, 

które możesz przeznaczyć na rzeczy naprawdę ważne.

Czy pamiętasz marzenia z dzieciństwa? 

Czas je zrealizować. 

Odwagi!

Firma Budmat to lider wśród producentów 

kompleksowych stalowych systemów dachowych 

oraz rynnowych. Produkujemy, bo w jak mogłoby 

się wydawać, zwykłej płaskiej blasze, my widzimy 

nieskończoną ilość możliwości i cieszy nas, 

że tworzymy coś zupełnie innowacyjnego. 

 

Nasz park maszynowy należy do europejskiej czołówki. 

Odważnie mierzymy wysoko, bo nie warto stać 

w miejscu. Czerpiąc z tradycji i dobrego rzemiosła 

nie zapominamy o inwestycjach w nowe technologie. 

Doskonalimy nasze fabryki i napędzani mocą możliwości 

przetwórczych, tworzymy solidne rozwiązania, dające 

poczucie bezpieczeństwa. Nasze produkty zwiedziły już 

cały świat. Od skutej lodem stacji polarnej aż po gorącą 

Arabię Saudyjską.

Dowiedz się więcej na budmat.com
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"Naszą pasją są dachy. Tworzymy je, by chroniły Twój dom. 

Dlatego bez obaw możesz z niego wyjść i odważnie realizować swoje marzenia."
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