
Blachotrapez Certyfikowany przez
Międzynarodowych Ekspertów

Szeroka oferta produktowa Blachotrapez uzyskała certyfikat TÜV NORD
Polska - Produkt Sprawdzony. Jest to ceniony i rozpoznawalny na całym
świecie symbol trwałości i bezpieczeństwa. Uzyskanie certyfikatu
Międzynarodowych Ekspertów jest gwarancją, iż wszystkie produkty
Blachotrapez to innowacyjne rozwiązania o wysokich standardach jakości.

Coraz częściej na rynku budowlanym dostrzec możemy nieprawidłowości występujące w procesach
produkcji, które skutkują niską trwałością produktu. Wdrożenie i certyfikowanie systemu
zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz potwierdzenie jakości wyrobów przez niezależne grono
ekspertów to pewność najlepszych wartości dla klienta.  Produkty Sprawdzone Blachotrapez
charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną, odpornością na nadmorskie zasolenie, a nawet na
uszkodzenia mechaniczne. Wykazują trwałość na działanie czynników ekstremalnych jak gradobicie,
korozję.

Produkt Sprawdzony Blachotrapez to bezpieczny i estetyczny dach dla Twojego domu z
najdłuższą pisemną gwarancją żywotności na rynku.

  PRODUKT SPRAWDZONY●

  KONTROLA PROCESU PRODUKCJI●

  BADANIA LABORATORYJNE●

  UDOKUMENTOWANY PROCES KONTROLI JAKOŚCI●

  ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA, NORMAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI●

  WYSTANDARYZOWANE PROCEDURY POSTĘPOWANIA●

Grupa Blachotrapez budując siłę marki, w szczególny sposób podchodzi do kwestii jakości. W
ramach  kompleksowej kontroli wykonuje badania zarówno w wewnątrzzakładowym laboratorium
wyposażonym w specjalistyczny sprzęt, jak i w uznanych jednostkach badawczych. Rygorystycznie
określone wymagania dla powłok i ich stała kontrola pozwalają na potwierdzenie ich trwałości i
odporności na czynniki zewnętrzne. - Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie najwyższej jakości,
więc naturalnym stało się nawiązanie współpracy z TÜV NORD Polska. Budujemy wartość firmy
wspierając rozwój klientów, którzy oczekują produktów i usług na światowym poziomie. Eksperci i
specjaliści Blachotrapez pracują z pełnym zaangażowaniem i pasją do ciągłego doskonalenia procesu
zarządzania i produkcji dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości wyrobów gotowych – wyjaśnia
Rafał Michalski, Prezes Grupy Kapitałowej Blachotrapez.

Przekonaj się sam, czym jest Produkt Sprawdzony i wybieraj z bogatej oferty Blachotrapez. To



dowód jakości na najwyższym poziomie!

 

KONTAKT

Blachotrapez 

E-mail: biuro@blachotrapez.eu

WWW: www.blachotrapez.eu

Tel: +48 18 268 52 00
Adres:
Kilińskiego 49a
34-700 Rabka-Zdrój
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