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Firma BUDMAT – należąca 
do wiodących producentów 
pokryć dachowych i systemów 
rynnowych w Polsce, to najlepszy 
przykład dynamicznego rozwoju 
i systematycznej ekspansji rynkowej. 
Firma konsekwentnie budując 
pozycję lidera w branży budowlanej, 
nieustannie stawia na najwyższą 
jakość wyrobów i usług, bo tylko 
jakością można naprawdę  
konkurować na rynku.

Potwierdzeniem najwyższej jakości blachodachówek BUDMAT jest INDYWIDUALNY 
CERTYFIKAT DACHU, który Firma wydaje jako pierwszy producent w Polsce. Dzięki 
badaniom każdego wyprodukowanego w BUDMAT dachu, klient ma pewność, że 
jego stalowe pokrycie dachowe, spełnia wymagane prawem normy jakości. Wyniki 
prowadzonych badań są zamieszczone w Indywidualnym Certyfikacie Dachu 
i zawierają pomiar następujących parametrów:

 minimalna masa powłoki cynkowej – wg Normy PN-EN 508-1.2010 
    wynosi ona 275 g/m²

 minimalna grubość powłoki lakierniczej
 zalecana grubość blachy.

W ofercie Firmy BUDMAT znajdują się, m. in.:
 blachodachówki (Wenus, Sara, Aria, Zefir)
 blachy na rąbek stojący (PrimeClick, DuoSnap, UniLine)
 blachy trapezowe w profilach od TRB-6 do TRB-160
 blachy elewacyjne: FB-18 oraz FEB-50 - wyróżniona 
Medalem Instytutu Wzornictwa Przemysłowego oraz 
Nagrodą Produkt Przyjazny Architekturze

 panele elewacyjne: PEG-1, PEG-2 i PEG-3
 profile zimnogięte C, Z, S – uznane na całym świecie 
elementy budowlane do wykonywania obudowy ścian, 
stropów, dachów i konstrukcji budynków halowych,

 system ogrodzeń stalowych.

W szerokiej ofercie produktów BUDMAT znajdują się także 
stalowe profile do zabudowy w systemie gips / karton. Są to:

 profile sufitowe CD i UD
 profile ścienne CW i UW
 profile ościeżnicowe UA
 oraz system akcesoriów, narożników, listew i profili 
specjalnych.

Od 2009 r. Firma BUDMAT produkuje Stalowy System Rynnowy 
FLAMINGO, nagrodzony na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich BUDMA  2010 Złotym Medalem. Innowacyjny, 
dostępny w 11  kolorach (w tym z powłoką MAGNELIS) 
system rynnowy, wyróżnia uniwersalność, wysoka estetyka 
wykonania, skuteczność w odprowadzaniu wody z dachu 
oraz szczególna wytrzymałość, której dowodem jest nawet 
30-letnia gwarancja. Zaletą systemu FLAMINGO są także 
precyzja wykonania i łatwość w montażu, które szczególnie 
docenili dekarze montujący systemy rynnowe.

Kompleksową ofertę BUDMAT uzupełnia Stalowe Centrum 
Serwisowe, gdzie w jednym z najnowocześniejszych, 
zaawansowanych technologicznie parków maszynowych, 
Firma BUDMAT wykonuje usługi w zakresie:

 cięcie wzdłużne
 cięcie poprzeczne
 cięcia na formatki
 oraz przewijanie kręgów.

INDYWIDUALNY CERTYFIKAT DACHU 
– potwierdzenie najwyższej jakości 
dachów stalowych z BUDMAT
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