Zaproszenie
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe dot. organizacji zabudowy stoiska wystawienniczego
na Międzynarodowych Targach BUDMA 2014 dla Firmy BUDMAT Bogdan Więcek

W ramach udziału Firmy BUDMAT w projekcie POIG 6.5.2 Program Promocji Branży
Budownictwa, realizowanego w ramach Promocji Polskiej Gospodarki przez Ministerstwo
Gospodarki współfinansowanego ze środków UE, Firma BUDMAT Bogdan Więcek składa
zapytanie ofertowe w zakresie wykonania zabudowy stoiska wystawienniczego:
„BUDMAT – blachodachówka modułowa Venecja – pobudza wyobraźnię”

1. Zamawiający
BUDMAT Bogdan Więcek
ul. Otolińska 25; 09-407 Płock
tel. 24 268 02 88
mail: a.korolczuk@budmat.pl
2. Wymagania dotyczące Oferenta:
Oferty mogą składać podmioty gospodarcze, których zakres działalności obejmuje
świadczenie usług określonych w przedmiocie zapytania ofertowego.

3. Przedmiot zapytania ofertowego
Wykonanie zabudowy stoiska wystawienniczego o wielkości 200 m ² podczas
Międzynarodowych Targów BUDMA 2014 w Poznaniu
„BUDMAT – blachodachówka modułowa Venecja – pobudza wyobraźnię”

4. Specyfikacja zapytania ofertowego
•
•
o
o
o
o
o
o

Data realizacji zamówienia: 11-14 marca 2014
Oferta na usługę wykonania zabudowy stoiska o pow. 200 m² (układ 10 m x 20 m)
musi zawierać:
Projekt graficzny wg wskazań zapisanych w załączonym do niniejszego zapytania
briefie
Wykonanie kompleksowej zabudowy stoiska wg przyjętego projektu graficznego
wyposażenie stoiska w meble, urządzenia, etc. wskazane w załączonym do zapytania
briefie
wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej wg briefu
prace graficzne – malarskie na stoisku (dekoracja, aranżacja stoiska)
podwieszanie elementów (oświetlenie, rampa, grafika)
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Kryterium wyboru oferty

NAZWA KRYTERIUM
Projekt graficzny stoiska spełniający oczekiwania Zamawiającego

WAGA KRYTERIUM
100 %

Zamawiający wybierze ofertę oferenta, który przy realizacji całości przedmiotu zapytania
ofertowego zaproponuje projekt graficzny zabudowy najlepiej odzwierciedlający wygląd
stoiska stylizowanego na włoską Wenecję – wg wytycznych wskazanych przez
Zamawiającego w briefie.

5. Tryb składania ofert:
Oferty mogą być składane drogą elektroniczną na adres:
a.korolczuk@budmat.pl (Agnieszka Korolczuk – Dyrektor Marketingu BUDMAT)
6. Termin składania ofert
Oferty można składać do dn. 05 lutego 2014 r. do godz. 11.00

Płock, styczeń 2014 r.

BRIEF do wykonania stoiska wystawienniczego
„BUDMAT – blachodachówka modułowa
Venecja – pobudza wyobraźnię”

Nazwa zadania:
BUDOWA I WYPOSAŻENIE STOISKA TARGOWEGO
dla Firmy BUDMAT podczas MTP BUDMA 2014

CELE STRATEGICZNE
•

Udział Firmy BUDMAT w Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA 2014
Poznań – 11-14 marca 2014 r.

•

profesjonalna prezentacja Firmy BUDMAT
Poznańskich BUDMA 2014

•

PROMOCJA - PREZENTACJA produktu BUDMAT – blachodachówki modułowej

na Międzynarodowych Targach

Venecja
•

Prezentacja produktu Venecja w komplecie z systemem rynnowym FLAMINGO –
również wytwarzanym w BUDMAT – ekspozycja produktu.

CELE OGÓŁNE
dot. udziału BUDMAT w Targach BUDMA 2014:
•

Spotkania handlowe z Kontrahentami i Klientami Firmy BUDMAT
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SPECYFIKACJA STOISKA BUDMAT
Powierzchnia: 200 m² WYSPA (zabudowa parterowa + most wenecki)
Wymiary: 10,50 m x 19,00 m
Pawilon: 6A
Stoisko: nr 9
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OPIS ZAŁOŻEŃ dot. wykonania stoiska
1. EKSPOZYCJA nazwy i logo produktu Venecja – zdobywca Złotego Medalu BUDMA
2014
2. Ekspozycja arkuszy blachodachówki modułowej Venecja
Podstawowe dane techniczne arkusza Venecji:
• Szerokość całkowita arkusza – 1190-1195 mm
• Długość całkowita arkusza – 736 mm
• Waga arkusza – 3,7 kg
oraz systemu Rynnowego FLAMINGO i innych produktów BUDMAT
(potrzebne zatem ściany do ekspozycji produktów, wnęki, inne m-ca na ekspozycję).
Na stoisku wyeksponowane będą także 2-4 palety z zapakowaną dwumodułówka
Venecja. Dane techniczne całej paczki na palecie:
Wymiar i waga spakowanej paczki Venecja na europalecie:
• Waga - 1320 kg,
• Wymiary – 1210 x 810 x 920 mm
3. Konotacja nazwy Venecja z włoską miejscowością Wenecja poprzez następujące
symbole:
• Gondola
(na stoisku będzie eksponowana prawdziwa gondola wenecka, która jest
własnością Firmy BUDMAT i zostanie na stoisko dostarczona przez Firmę
BUDMAT) – WYMIAR gondoli: dł. 12,00 m x szer. 2,00 m; waga ok. 650 kg;
wysokość w najwyższym punkcie ze stalową halabardą ok. 2,00 m
• most nad weneckimi kanałami
• widoki / grafiki z obrazami Wenecji
(w tle, na ścianach – aby dać wrażenie, że jest się w samym środku Wenecji)
• weneckie maski karnawałowe – dekoracje na całym stoisku
4. Pokazy BARISTÓW – najlepsza włoska kawa tylko na stoisku BUDMAT
(3 baristów, ekspresy do kawy, stoły na filiżanki, etc. – stylizacja na wzór kawiarni
weneckiej z placu św. Marka)
5. Wenecki korowód aktorów w strojach nawiązujących do „Commedia dell’arte” –
artystów na stoisko i scenariusz ich działania realizuje BUDMAT.
6. Degustacja włoskich – weneckich win – sommalier – pokazy sztuki sommaliera –
wyborem i doborem scenariusza dla sommaleira zajmuje się BUDMAT.
7. Na stoisku: 25 osób z obsługi BUDMAT
(ubrani w specjalnie szyte koszule z ologowaniem VENECJA) + 10 hostess
obsługujących bary kawowe i winne.
8. Na stoisku potrzebne pomieszczenie typu: zaplecze
(na mat. informacyjne: katalogi, gadżety), szatnia.
9. Na stoisku potrzebne pomieszczenie typu: kuchnia
(z dostępem do prądu, wody – ścieków, wyposażone w lodówkę, szafki na zastawę do
kawy, zlew, zmywarkę, m-ce dla materiałów potrzebnych baristom i sommalierowi,
etc.)
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10. Na stoisku potrzebna podwieszona rampa z oświetleniem (nad całą powierzchnią
stoiska) oraz grafiką imitującą wygląd nieba.
11. Na stoisku potrzebny duży ekran (mega) do wyświetlania materiałów wideo Firmy
BUDMAT.
12. Na stoisku potrzebne 4 ekrany do wyświetlania prezentacji o produkcie BUDMAT
(ekrany muszą być skomunikowane z komputerem, z którego emitowana będzie
prezentacja.
OPCJA – montaż ekranów dotykowych i wówczas wyświetlanie na nich prezentacji
BUDMAT w postaci mobilnej – dostosowanej na ekrany dotykowe aplikacji BUDMAT).
Dostarczenie wyżej wymienionego sprzętu po stronie wykonawcy stoiska.
13. Na stoisku potrzebne nagłośnienie – emisja muzyki włoskiej na terenie całej
przestrzeni stoiska BUDMAT (nagłośnienie należy dyskretnie wkomponować w
zabudowę).
14. Aranżacja części przestrzeni stoiska na spotkania z klientami: białe meble stylizowane
na wyposażenie weneckiej kawiarni + dodatkowo oświetlane stoiska (festiwal
światła).
15. KONIECZNOŚĆ wyeksponowania na stoisku BUDMAT tablicy informacyjnej Krajowej
Izby Gospodarczej – TABLICA o wymiarach: 500x707 mm
Wzór graficzny tablicy poniżej:

UWAGA:
stoisko BUDMAT podczas targów BUDMA 2014 wizualnie musi być spójne,
bardzo zbliżone w wyglądzie do stoiska BUDMAT z 2013 r.
Materiały zdjęciowe ekspozycji z 2013 r. w załączniku nr 1 niniejszego dokumentu.
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Prezentacja Firmy BUDMAT
Firma BUDMAT – wiodący producent 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.
Firma powstała w 1991 r. i przez kolejne lata działalności systematycznie rozszerzała zakres
świadczonych usług i produktów. BUDMAT to przedsiębiorstwo, które znajduje się na liście
500 Największych Polskich Firm (wg Rankingu Tygodnika „Polityka” oraz Dziennika
„Rzeczpospolita”). Firma nie tylko utrzymuje wysoką pozycję na liście, ale dalej poprawiając
swój wynik otrzymuje Nagrodę „Gazela Biznesu”, którą Dziennik Puls Biznesu przyznaje
najbardziej dynamicznie rozwijającym się Firmom.
BUDMAT pochwalić się może najnowocześniejszymi zakładami produkcyjnymi w Polsce,
dlatego chętnie inwestuje w nowe oddziały, dzięki którym ze swoją bogatą ofertą produktów
i usług jest zawsze blisko klientów. To ogromne zaangażowanie BUDMAT i szczególną
dbałość o najwyższą jakość produktów, doceniono przyznając Firmie Nagrodę: „Filary
Polskiej Gospodarki”.
Dziś BUDMAT to również samodzielnie działające i prężnie rozwijające się spółki: BUDMAT
Południe, BUDMAT Transport (świadcząca usługi w zakresie spedycji i transportu krajowego
oraz międzynarodowego), BUDMAT Auto – wielomarkowy dealer samochodowy oraz
BUDMAT Materiały Budowlane.
Produkowane przez BUDMAT blachodachówki wytwarzane są z surowców dostarczonych
przez najlepszych producentów stali na świecie (m. in.: szwedzki koncern hutniczy SSA czy
koncern ArcelorMittal). Potwierdzona jakość blach stosowanych do produkcji
blachodachówek, blach trapezowych, obróbek blacharskich, systemów elewacyjnych oraz
rynnowych, objętych nawet 30-letnią gwarancją, przejawia się podwyższoną
wytrzymałością i wysokim stopniem zabezpieczenia przed korozją. Zaletami blach używanych
do produkcji blachodachówek BUDMAT, są również szeroka gama kolorystyczna oraz
zróżnicowana oferta powłok (poliester połysk, poliester mat oraz Prelaq NOVA, Prelaq NOVA
Mat i Granite HDX).
BUDMAT od 1996 r. produkuje pokrycia dachowe z blach stalowych ocynkowanych i
powlekanych organicznie. Potwierdzeniem ich najwyższej jakości jest INDYWIDUALNY
CERTYFIKAT DACHU, który Firma BUDMAT wydaje jako pierwszy producent w Polsce.
Najważniejszym elementem decydującym o trwałości stalowego pokrycia dachowego jest
warstwa cynku, która chroniąc blachę, gwarantuje zachowanie jej właściwości
antykorozyjnych. Masa cynku poniżej 275 g/m² jest niezgodna z normą PN-EN 508-1.2010
i znacząco obniża żywotność dachu. Firma BUDMAT jako pierwszy producent w Polsce, bada
podstawowe parametry każdego wyprodukowanego dachu, gwarantując jego najwyższą
jakość Indywidualnym Certyfikatem Dachu. Zastosowana procedura pomiarowa została
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opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej. Na etapie produkcji grubość warstwy
lakieru i cynku na blasze mierzone są specjalistycznym przyrządem pomiarowym niemieckiej
firmy Fischer. Dzięki temu zarówno Producent jak i Klient mają absolutną pewność,
że wyprodukowany dach to pełnowartościowy produkt o niepodważalnej jakości, zgodny z
obowiązującymi w Polsce Normami Jakości.
W ofercie Firmy BUDMAT znajdują się m. in.:
• NOWOŚĆ: blachodachówka modułowa Venecja
• blachodachówki (Wenus, Sara, Aria, Zefir)
• blachy trapezowe w profilach od TRB-6 do TRB-160
• panele elewacyjne: FB-18 oraz FEB-50 - wyróżniony Medalem Instytutu Wzornictwa
Przemysłowego oraz Nagrodą Produkt Przyjazny Architekturze
• profile zimnogięte C, Z, S – uznane na całym świecie elementy budowlane
do wykonywania obudowy ścian, stropów, dachów i konstrukcji budynków halowych.
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, listw i profili specjalnych.
Od 2009 r. Firma BUDMAT produkuje także Stalowy System Rynnowy FLAMINGO,
nagrodzony na Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA 2010 Złotym Medalem.
Innowacyjny, dostępny w 11 kolorach system rynnowy wyróżnia uniwersalność, wysoka
estetyka wykonania, skuteczność w odprowadzaniu wody z dachu oraz szczególna
wytrzymałość, której dowodem jest 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 cięcia wzdłużnego, poprzecznego, cięcia na formatki oraz
przewijania kręgów.
Firma pracuje zgodnie ze standardami Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz standardami
środowiskowymi ISO 14001.
BUDMAT jest laureatem wielu prestiżowych nagród, wyróżnień, które doceniają
profesjonalizm w działaniu Firmy i jej wyniki. Do najważniejszych z nich należą:
BUDMAT znajduje się na liście;
• 500 Największych Polskich Firm (wg Rankingu Tygodnika „Polityka” oraz Dziennika
„Rzeczpospolita”) i systematycznie poprawia swój wynik
Przedsiębiorstwo jest laureatem:
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•

Nagrody „Gazela Biznesu” przyznawana przez Dziennik Puls Biznesu najbardziej
dynamicznie rozwijającym się Firmom.

Ogromne zaangażowanie BUDMAT w rozwój i szczególną dbałość o najwyższą jakość
produktów, doceniono przyznając Firmie:
• Nagrodę: „Filary Polskiej Gospodarki”.
Najwyższą jakość produktów BUDMAT potwierdzają:
• Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2001
• Oraz Nagroda „Hit Budowlany” Izby Budownictwa
dla blachodachówki SARA
•
•
•

Medal Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
oraz Nagroda Produkt Przyjazny Architekturze dla systemu elewacyjnego FEB-50
Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA 2010 dla Systemu
Rynnowego FLAMINGO

Potwierdzeniem najwyższej jakości pokryć dachowych BUDMAT jest także:
• 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.
OPIS PRODUKTU – BLACHIODACHÓWKA MODUŁOWA Venecja
Informacje Ogólne:
Produkt dwumodułowy, w którym zastosowano innowacyjne rozwiązania w kształcie
blachodachówki (prawa patentowe).
Blachodachówkę modułową Venecja produkowaną przez Firmę BUDMAT wyróżnia na rynku
odmienny, nowy kształt arkuszy. Efekt lekkości a zarazem smukłości pokrycia dachowego
nadają tu specjalnie zaprojektowane wysokie pionowe przetłoczenia na arkuszach (35mm
wysokości) i specjalne podtłoczenia.
Venecję wyróżniają także specjalnie zaprojektowane w materiale wgłębienia na
powierzchniach poziomych arkusza. Jest to szczególnie widoczne zwłaszcza w narożach.
Zastosowanie takiego rozwiązania ułatwia dopasowanie do siebie poszczególnych arkuszy
podczas montażu – dzięki czemu arkusze doskonale do siebie pasują.
Tylko blachodachówka Venecja posiada specjalnie zaprojektowane wtłoczenia materiału na
powierzchniach tłoczeń pionowych arkusza, czyli tzw. miseczki pod wkręty ze wstępnie
wykonanym otworem montażowym. Likwiduje to problem powstawania i zalegania na
arkuszach blachy po montażu opiłków metalicznych, które mogą powodować korozję.
W przypadku zastosowania na dachu blachodachówki Venecja – ten problem nie istnieje.
Blachodachówka Venecja to także zupełnie nowa linia i innowacyjny kształt, który uzyskano
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poprzez symulację załamania się światła. Aby osiągnąć taki efekt konstruktorzy zastosowali
podczas tłoczenia blachodachówki specjalne podtłoczenia na powierzchniach pionowych
arkusza blachy.
Wyjątkowość blachodachówki Venecja podkreśla także innowacyjne rozwiązanie dotyczące
części przedniej blachy (końcówka nie zamknięta na 180 stopni). Dzięki temu działaniu
obserwujemy brak powstawania skroplin wodnych (krople wody z łatwością odrywają się od
krawędzi) oraz łatwość w cyrkulacji powietrza.
Wyrób produkowany jest na specjalnie zaprojektowanej linii profilującej do produkcji
blachodachówki, w której zastosowano trzy niezależne prasy tłoczące dla poszczególnych
specjalnie uformowanych pionowych przetłoczeń na produkcie oraz nożyce odcinającą kształt
3D.
ZALETY produktu:
1) PRODUKT INNOWACYJNY, nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne
2) Blachodachówka idealnie oddająca wygląd dachówki ceramicznej
3) Blachodachówka, której arkusze są identyczne i zawsze idealnie składają się podczas
montażu
4) Produkcja wyrobu na skład magazynowy a nie na indywidualne zlecenie
WNIOSEK: produkt stale dostępny w ofercie – tzw. produkt od ręki
5) możliwość wyrobienia pełnych kręgów
WNIOSEK: mniej odpadów towaru, duże oszczędności konsumenta bo zużyje dokładnie tyle
ile potrzebuje na swój dach. Maksymalne wykorzystanie materiału to wkład w ochronę
środowiska poprzez pełne wykorzystanie materiału – mniej odpadów.
6) szybki dowóz towaru do klienta nawet w ciągu 24 godzin
7) towar magazynowany i transportowany na wygodnych, znanych doskonale na rynku
europaletach w specjalnie zaprojektowaym opakowaniu (narożniki zabezpieczające,
pokrywa i dokładne zabezpieczenie całej palety folia streczową):

8) Możliwość dokupienia dowolnej ilości arkuszy w zależności od potrzeb
9) Łatwość wnoszenia arkuszy na dach (waga 1 arkusza – ok. 4kg)
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INNOWACYJNOŚĆ:
1) ŁATWOŚĆ I SZYBKOŚĆ MONTAŻU:
• Idealne składanie arkuszy w węźle łączenia 4 blach
• arkusze blachodachówki VENECJA są względem siebie identyczne, lekkie –
WYKONAWCA SAM MOŻE WYKONAĆ MONTAŻ DACHU, nie ma kłopotów z doborem
– dopasowaniem arkuszy i ich wnoszeniem na dach
WSZYSTKIE ARKUSZE blachodachówki Venecja SĄ DOKŁADNIE TAKIE SAME
• Wykonawca nie musi wyznaczać punktów wkręcania wkrętów do mocowania blach.
Otwory są wstępnie przygotowane (wyznaczone).
• Wykonawca wkręcając wkręty w wyznaczone otwory montuje arkusze:
- szybko, oszczędzając czas na przewiercanie blach
- oszczędza baterie ładowarek, gdyż krócej i z mniejszym dociskiem oraz momentem
obrotowym wykonuje spojenie blach
- ma gotowe miseczki, czyli otwory wstępnie przygotowane pod wkręty –
usytuowane są pod kątem - umożliwiają dzięki temu bezpieczne i łatwe prowadzenie
wkrętarki
• Wykonawca nie musi rozkładać i wybierać arkuszy do montażu – arkusze są takie
same i doskonale do siebie pasują – idealnie się składają
• Moduł 350 blachodachówki VENECJA zapewnia mniejsze ilościowo zużycie łat,
wkrętów i krótszą tym samym pracę wykonawcy na dachu.
• Szersza o 10 mm powierzchnia krycia
• Na jednej standardowej na polskim rynku europalecie zmieścić możemy 264 m²
krycia blachy na dach – doskonała oszczędność czasu i miejsca podczas transportu co
wpływa wydajnie na jakość i szybkość realizacji zamówionego dachu – dach od ręki
• Absolutnie nowatorskie zastosowanie otworów w ściankach pionowych daje łatwość
i szybkość montażu, bez frezowania otworów – skraca się czas montażu, nie powstają
niepotrzebne odpady w postaci wiórów metalowych po wierceniu otworów.
• przetłoczenia pionowe na blachodachówce wzmocnione są przez dodatkowe
wywinięcie blachy do tyłu modułu – zwiększona sztywność blachodachówki i całego
dachu.
• łatwiejsza możliwość – w razie konieczności – wymiany uszkodzonego fragmentu
pokrycia dachu – wymiana kilku modułów a nie arkusza na całej wysokości połaci.
Wszystko to razem daje dużą oszczędność czasu i pieniędzy na wykonanie dachu
z blachodachówki modułowej VENECJA.

TRWAŁOŚĆ I JAKOŚĆ PRODUKTU:
1) blachodachówka VENECJA wykonana z najlepszego surowca:
• z blach huty SSAB o gr. 0,5mm, Z275, pokrytych specjalną powłoką poliestrową
SP o gr. 35 mikronów od strony widocznej
• powłoki te gwarantują bardzo długą żywotność, odporność na zarysowania
mechaniczne i promieniowanie UV
• powłoki gwarantują także doskonałą jednolitość koloru
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2) Geometria arkusza blachodachówki modułowej VENECJA jest tak uformowana, aby nie
zalegała na arkuszach wilgoć, a krople wody nie mogły tworzyć ognisk korozyjnych –
dotyczy w szczególności podwinięcia arkuszy
3) Absolutnie nowatorskie zastosowanie otworów w ściankach pionowych daje łatwość
i szybkość montażu, bez frezowania otworów – skraca się czas montażu, nie powstają
niepotrzebne odpady w postaci wiórów metalowych po wierceniu otworów
4) przetłoczenia pionowe na blachodachówce wzmocnione są przez dodatkowe wywinięcie
blachy do tyłu modułu – zwiększona sztywność blachodachówki i całego dachu
5) KONTROLA PRODUKCJI I JAKOŚCI: blachodachówka wytwarzana z najwyższej jakości
blach z zawartością cynku 275 g/m² - wg wymaganych norm jakości – potwierdza to
jedyny w Polsce – WYDAWANY TYLKO W BUDMAT – Indywidualny Certyfikat Dachu,
który jest wynikiem prowadzonych w BUDMAT specjalistycznych pomiarów każdego
wyprodukowanego dachu. Pomiary prowadzone są za pomocą specjalistycznych
urządzeń zatwierdzonych przez Instytut Techniki Budowlanej.
Dzięki temu klient ma absolutną pewność, że na jego dach trafia produkt
pełnowartościowy, zgodny z normami jakości, produkt na stalowy dach, który został
odpowiednio zabezpieczony przed korozją – tak jak każe prawo!
Każdy dach wyprodukowany z blachodachówki Venecja jest poddawany kontroli jakości.
Wyniki pomiarów i najwyższą jakość produktu potwierdza INDYWIDUALNY CERTYFIKAT
DACHU, który Firma BUDMAT wydaje na podstawie prowadzonych badań jako jedyny
producent w Polsce.
Dodatkowo w firmie BUDMAT wyodrębniona została komórka zakładowej kontroli jakości,
która posiada certyfikację na zgodność z Normami zharmonizowanymi PN-EN 14195
i PN-EN 13964 oraz znakiem ITB. Zakładowa kontrola jakości zapewnia stałą wewnętrzną
kontrolę produkcji prowadzoną przez BUDMAT, której wszystkie elementy, wymagania
i postanowienia są w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad
i procedur postępowania.
Zakładowa kontrola produkcji obejmuje poza badaniem parametrów blachy dachowej (do
certyfikacji dachów) zarówno procesy techniczne jak i wszystkie pomiary umożliwiające
utrzymanie i kontrolę zgodności elementu z jego specyfikacjami technicznymi.
ESTETYKA WYKONANIA:
1) arkusze blachodachówki VENECJA są względem siebie IDENTYCZNE – otrzymujemy
najbardziej estetyczne stalowe pokrycie dachowe
2) jednolita kolorystyka blach z jakich produkowana jest VENECJA – materiał dostarczany
przez SSAB do produkcji w BUDMAT jest materiałem pokrytym specjalnymi powłokami,
które gwarantują jednolitość kolorów blach
3) wkręty mocujące arkusz do arkusza są niemalże niewidoczne – usytuowane na
pionowych przetłoczniach – estetyka wykonania dachu NIE WIDZIMY WKRĘTÓW GOŁYM
OKIEM
4) pionowe przetłoczenia na blachodachówce VENECJA nadają jej lekkości, smukłości – dach
jest wyjątkowo estetyczny, idealny w kształcie i formie.
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ZAŁĄCZNIK nr 1
Materiały foto – wygląd stoiska BUDMAT w roku 2013
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