


ŻYJ ODWAŻNIE.

MIESZKAJ BEZPIECZNIE.

Historia najbardziej lubi zwycięzców. Pionierów i odkrywców, którzy na przekór 

wszystkiemu odważyli się wyruszyć po przygodę. Gdyby nie oni, Ziemia wciąż 

byłaby płaska, a ludzie mieszkaliby w jaskiniach.

Również my wybraliśmy się w podobną podróż. Podjęliśmy wyzwanie 

stworzenia najlepszego dachu modułowego w Polsce i w Europie. 

Wspólnie z dekarzami pracowaliśmy długo i wytrwale dbając o każdy szczegół.

Tak powstała Venecja. Jej ogromny sukces to dowód na to, że się udało.

PIERWSZA 

W RODZINIE



KIERUNEK TRWAŁOŚĆ.

50 lat gwarancji. 

Jesteśmy tak pewni tego dachu, że dajemy Ci na niego 

nawet 50 lat gwarancji.

Zbudowaliśmy ją ze stali. 

Stal to jeden 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.

Jakość przyjazna środowisku. 

Korzystamy tylko z najlepszych materiałów. Naszymi 

dostawcami są ArcelorMittal – największy producent stali 

na świecie oraz SSAB – szwedzka huta o światowym zasięgu.



OCHRONNA POWŁOKA.

W PIĘKNYM ST YLU.

Venecja pokryta jest powłokami, które sprawiają, że idealnie pasuje do 

klasycznych budynków. Powłokami, które stanowią dla niej dodatkową ochronę.

Venecja posiada dodatkowo wzmocnione przetłoczenia pionowe. 

Dzięki precyzyjnemu wywinięciu blachy usztywniliśmy cały dach.

Powłoka dekoracyjna 

Lakier podkładowy 

Warstwa konwersyjna 

Powłoka cynku (min. 275 g/m2) 

Blacha stalowa 

Powłoka cynku 

Warstwa konwersyjna 

Lakier podkładowy 

Lakier ochronny

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.

Gwarancja 

powtarzalności koloru

Granite® Deep Mat      
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH guarantees to

BUDMAT, Bogdan Więcek

ul. OTOLIŃSKA 25

09-407 PŁOCK

POLAND 

that the Modular Roofing Tiles produced from different batches of
organic coated steel supplied by ArcelorMittal Eisenhüttenstadt can
be combined on one roof without disturbing visual uniformity as
stipulated in the Supply Agreement dated 30.05.2016*.

* For full text see page 2

Colour Consistency Guarantee
for Modular Roofing Tiles

Jako jedyni w Europie posiadamy gwarancje 

powtarzalności koloru z hut SSAB oraz ArcelorMittal. 



TO TAKIE PROSTE.

Długość modułu: 

Powierzchnia krycia arkusza: 

Szerokość efektywna arkusza: 

Szerokość całkowita arkusza:                     

Ilość arkuszy na palecie: 

Ilość m² efektywnych na palecie: 

Wysokość przetłoczenia: 

Wysokość fali: 

Wysokość całkowita: 

Długość całkowita arkusza: 

Długość efektywna arkusza: 

Szerokość między szczytami fal: 

Ilość warstw/arkuszy na palecie: 

Waga arkusza: 

Grubość blachy:

350 mm 

0,805 m2 

1150 mm 

1190 mm 

350 szt. 

281,75 m2 

35 mm 

26 mm 

61 mm 

736 mm 

700 mm 

230 mm 

10/35 szt. 

max 3,7 kg 

0,5 mm

Venecja jak puzzle. 

Venecja składa się z wielu arkuszy, które – niczym puzzle 

– układa się na dachu. Arkusze są lekkie i niewielkie. 

Dzięki temu ich transport i montaż to przyjemność.

Gwarantowana powtarzalność koloru i kształtu. 

Venecja jest zawsze dostępna. W każdej chwili dokupisz nawet 

pojedynczy arkusz u dystrybutora. Możesz to śmiało zrobić, 

bo gwarantujemy powtarzalność kształtu oraz koloru niezależnie 

od partii materiału.

Dach na palecie. 

Standardowy dach zmieści się na jednej palecie, co pozwala 

na transport zwykłym busem i w dowolne miejsce. 

Venecja to pierwszy dach modułowy Budmat.



PATENT NA ODWAGĘ.

To, co teraz jest proste, wymagało naszej odwagi i ciężkiej 

pracy.

Venecja to opatentowane rozwiązania, które sprawiają, 

że oszczędzasz czas i pieniądze podczas transportu, 

składowania i montażu dachu. Jakość naszego dachu 

to bezpieczeństwo na długie lata.

Fabryczne otwory montażowe skracają czas pracy na dachu. 

Pozwalają także na precyzyjne łączenie arkuszy i korektę całej 

połaci już po ich połączeniu.

Venecja to pionier łatwego montażu.

Opatentowane rozwiązania 

– nasz patent na dach

PODTŁOCZENIE 

WZDŁUŻ 

PRZETŁOCZEŃ

FABRYCZNIE 

PRZYGOTOWANE 

OTWORY I  MISECZKI 

MONTAŻOWE

Automatyczne 

dopasowanie 

arkuszy na dachu

Łatwy transport 

i składowanie

Łatwy i szybki 

montaż

Regulacja kąta 

dachu

Spokój na lata



DOBRZE W YPOSAŻONA.

Gąsior GSV-30

Długość całkowita: 1950 mm 

Długość krycia: 1840 mm

Wytłoczony logotyp producenta jest gwarancją wysokiej jakości 

i bezproblemowego montażu produktu.

Pas nadrynnowy PN Rynna koszowa RK

Wiatrownica z nakładką WB

Wiatrownica 

z rynną WZR

Wiatrownica 

z nakładką WZN



KOLOR PRZYGODY.

Czarny Brązowy Grafitowy Ceglasty Wiśniowy

KOLORY PRZYGODY.

X-Matt 015 

D-Matt 9005 

S-Pure P905B

X-Matt 384 

D-Matt 8017 

S-Pure P817B

X-Matt 455 

D-Matt 7024 

S-Pure P716B

X-Matt 742 

D-Matt 8004
X-Matt 757

Wspomnienia to coś wspaniałego. Drobne ukłucie, które porusza się w przód i w tył. 

Wehikuł czasu w świecie, w którym czas biegnie tylko w jednym kierunku. 

Na Ciebie czeka jednak coś znacznie lepszego. Przed Tobą kolejny dzień i śmiech Twojej 

rodziny. Przed Tobą przeżycia warte wszystkich wspomnień. Odwagi!



ZW YCIĘŻAJ!

W Budmacie wierzymy, że najpiękniejszy moment w życiu człowieka to ten, 

w którym ktoś poświęcił się słusznej sprawie i kiedy – zwycięski – czuje spełnienie. 

Na końcu każdej wędrówki czeka nagroda. Musisz tylko odważyć się wyruszyć 

w podróż.

Złoty Medal MTP BUDMA 2017 

dla Rodziny Blachodachówek 

Modułowych BUDMAT

Złoty Medal MTP BUDMA 2014 

dla Blachodachówki Modułowej VENECJA

Złoty Medal MTP BUDMA 2016 

dla Blachodachówki Modułowej MURANO

Najlepszy produkt dachowy roku 2015 

Targi BUDPRAGRES, Mińsk

Rekomendacja 

Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy 

dla Blachodachówki Modułowej VENECJA

Godło Złoty Kask Targów INTERBUD 

za Blachodachówkę Modułową VENECJA

FABRYCZNIE PRZYGOTOWANE 

OTWORY I  MISECZKI MONTAŻOWE

PODTŁOCZENIE 

WZDŁUŻ PRZETŁOCZEŃ

PODWINIĘCIE DOLNEJ 

KRAWĘDZI ARKUSZA



PIERWSZA W RODZINIE

POZNAJMY SIĘ.

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz wyceny? 

Skontaktuj się z nami. To akurat nie wymaga odwagi.

+48 502 197 197 

budmat.com

Autoryzowany Dystrybutor



budmat.com


