


Trăiește  cu îndrăzneală !

Viața  in  s iguranță .

Istoria îi iubește pe campioni. Pionieri si exploratori, care împotriva a orice, au hotărât să 

pornească în aventură. Fără aceștia, Pământul ar fi în continuare considerat plat și oamenii 

ar trăi în peșteri.

Într-o astfel de aventură am pornit și noi. Ne-am asumat provocarea de a produce cel mai 

bun acoperiș modular din EUROPA.

Împreună cu o echipă de experți din domeniul acoperișurilor am lucrat intens și pentru o 

perioadă îndelungată de timp pentru a ține cont de fiecare detaliu.

Așa a apărut VENECJA. Succesul său este dovada ca ne-am îndeplinit misiunea! 



PRIMA 
ÎN FAMILIE



50 de ani Garanție. 
Suntem atât de siguri de calitatea acestui acoperiș, încât oferim 50 

de ani Garanție.

Materia primă este oțelul zincat prevopsit. 
Oțelul este unul din cele mai durabile materiale de pe Pamant.

Oțelul este nemuritor. 
Este reciclabil 100% si poate fi prelucrat permanent. Asta îl face unul 

din cele mai ecologice materiale.

Calitate Ecologică 
Folosim doar cele mai bune materii prime. Furnizorul nostru este 

SSAB - combinatul Suedez cu cele mai înalte standarde de calitate 

din lume.



PILONI I  CALITĂȚI I



STRATURI  DE PROTEC ȚIE.

STILURI  MODERNE.

Venecja este acoperită cu straturi de protecție care o fac ideală pentru clădiri clasice. Aceste 

straturi de protecție îi asigură o durată de viață mai mare.

Venecja are ramforsări verticale suplimentare. Datorită preciziei modulelor de țiglă se 

consolidează întregul acoperiș.

Stratul decorativ-30 microni 

Grund 

Strat de conversie 

Stratul de zinc (min. 275 g/m2) 

Otel 

Stratul de zinc 

Strat de conversie 

Grund 

Strat protector-10 microni



Calitatea acoperișului nostru a fost distins cu certificarea de 
Underwriters Laboratories (UL). UL este cel mai mare centru de 
cercetare independent din lume. Scopul său este de a acționa 
pentru a îmbunătăți nivelul de siguranță al vieții și condițiile de 
lucru.

Garanția consistenței nuanței de 
culoare
Suntem singura companie din Europa care are garanția 
consistenței nuanței de culoare de la SSAB. Indiferent de 
lot, modulele de tiglă metalică au acceași nuantă.



ESTE ATÂT DE S IMPLU

Venecja e ca un puzzle. 
Modulele de țiglă metalică modulară Venecja se poziționează pe 

acoperiș asemenea unui puzzle. Modulele sunt ușoare și mici, ceea ce 

face ca transportul și montajul să fie o placere.

Garanția consistenței nuanței de culoare și 
dimensiunile modulului. 
Venecja este tot timpul pe stoc. Oricând se poate achiziționa și un 

singur panou de la distribuitor. Garantăm dimensiunea modulelor și 

consistența culorii indiferent de lot,

Acoperișul pe un singur palet.                                                   
Un acoperiș mediu se incadreazăs într-un singur palet și poate fi 

transportat cu orice autoutilitară în orice loc.  VENECJA este prima țiglă 

metalică modulară din familia BUDMAT.



Lungimea modulului: 

Suprafața Utilă: 

Latimea utilă a modulului: 

Lațimea totală a modulului:                     

Numarul de module pe palet: 

M² de suprafața utilă pe palet: 

Inalțimea ștanțării: 

Inalțimea ondulației:                           

Inalțimea totală: 

Lungimea totală a modulului: 

Lungimea utilă a modulului:            

Inalțimea între ondulații:                           

Nr de pachete/ nr de module pe palet 

Greutatea modulului: 

Grosimea modulului:

350 mm 

0,805 m2 

1150 mm 

1190 mm 

350 buc. 

281,75 m2 

35 mm 

26 mm 

61 mm 

736 mm 

700 mm 

230 mm 

10/35 buc. 

max 3,7 kg 

0,5 mm



Ceea ce acum este simplu, a necesitat curajul nostru si o 

munca grea depusa.

Venecja e o solutie brevetata care va face sa economisiti 

timp si bani in timpul transportului, depozitarii si 

instalarii acoperisului. Calitatea acoperisului este 

garantata pentru multi ani.

Pregatirea orificiilor de fixare din fabricatie scurteaza 

timpul de montaj si permit imbinarea precisa a 

panourilor de tigla metalica.

Venecja este pionierul montajului rapid.

Tigla metalica cu 
AUTO-REGLAJ

Depozitare si 
transport facil

Montaj usor si 
rapid

Permite 
reglarea 

unghiului 
acoperisului

Liniste 
sufleteasca

ZINC



BRE VE T PENTRU INOVAȚIE

soluţii brevetate                                  

- brevetul nostru pe 

acoperiș

Î ntăr i r i  între 
valur i

ORIFICI I  DE F IXARE PREGATITE DIN 
FABRICATIE



Coama Semirotunda Bordura streasina



BINE ECHIPAT

Dolie

Semi-coama

Wiatrownica 

z rynną WZR

Wiatrownica 

z nakładką WZN



KOLOR PRZYGODY.

Negru Maro Grafit

AVENTURA CULORILOR

X-Matt 015 X-Matt 384 X-Matt 455 

Amintirile sunt ceva minunat. Mici intepaturi care se misca inainte si inapoi. O masina a timpului intr-o 
lume in care timpul se scurge intr-o singura directie. Dar tie ti s-a pregatit ceva mai bun. Ai in fata ta o 
noua zi si un zambet al familiei tale. Vei experimenta valoarea tuturor amintirilor. CURAJ!



Grafit Caramiziu Rosu

X-Matt 455 X-Matt 742 X-Matt 757

Amintirile sunt ceva minunat. Mici intepaturi care se misca inainte si inapoi. O masina a timpului intr-o 
lume in care timpul se scurge intr-o singura directie. Dar tie ti s-a pregatit ceva mai bun. Ai in fata ta o 
noua zi si un zambet al familiei tale. Vei experimenta valoarea tuturor amintirilor. CURAJ!



ORIFICI ILE  DE F IXARE REALIZATE DIN 
FABRICAȚIE

ȘTANȚĂRI  ÎN FORMĂ DE FARFURIUȚĂ 
PENTRU GARNITURA ȘURUBURILOR

RANFORSARE INTERIOARĂ A PĂR ȚI I 
FRONTALE



VIC TORI I !

În BUDMAT considerăm că cel mai frumos moment din viața unei 

persoane este acela când o persoană se dedică complet unei cauze bune 

si când - victorios - se simte împlinit. La sfârsitul fiecarei călătorii există o 

recompensă. Trebuie doar să îndrăznești să pleci in călătorie.

Medialia de aur MTP BUDMA 2017 
pentru familia de țigle modulare  BUDMAT

Medalia de aur MTP BUDMA 2014 
pentru țigla metalică modulară VENECJA

Medalia de aur  MTP BUDMA 2016 
pentru țigla metalică modulară MURANO

Cel mai bun acoperiș in 2015 

Târgul  BUDPRAGRES, Mińsk

Recomandarea 
Asociației Poloneze a Montatorilor pentru 
acoperișurile din tiglă metalică -  VENECJA

Trofeul Casca de Aur la târgul INTERBUD 
Pentru țigla metalică modulară Venecja



SA NE CUOANSTEM

Vrei sa cunosti mai mult? Ai nevoie de consiliere?          
Contacteaza-ne! Pentru asta nu ai nevoie de curaj 

+40756.112.111                                                                                                     
www.bdmacoperis.ro 

Distribuitor Autorizat



PRIMA DIN FAMLIE



budmat.com


