
Blizzard nagrodzony na gali TOPBuilder 2022

TopBuildery rozdane. Blizzard produkt marki Solid Steel wyróżniony
prestiżową statuetką w kategorii „Nowość na rynku 2022”.  To już XIV edycja
konkursu organizowanego przez Redakcję i Radę Naukową Buildera.
Nagrodzono najwyższej jakości produkty, w których zastosowano nowoczesne
rozwiązania architektoniczne i technologiczne. Blachodachówka Blizzard z
posypką z kruszywa skalnego odkryciem roku branży budowlanej.

Gala Top Builder za nami. Marka Solid Steel będąca częścią Grupy Blachotrapez i jej zupełna nowość
blachodachówka Blizzard w gronie zwycięskich produktów. Rozwiązanie wyróżniające się na polskim
rynku budowlanym. Przyznanie tytułu TopBuilder odbyło się na podstawie weryfikacji rynkowej. W
kategorii PRODUKTY – wyłoniono 20 nowości rynkowych.  Jak co roku znakiem rozpoznawczym
wyróżnionych podmiotów jest przede wszystkim ich wysoka jakość.

Blizzard TOPBUILDER 2022

Blizzard to jedyny taki produkt na rynku, jak również jedyna blachodachówka z kruszywem skalnym
wyróżniona przez Kapitułę konkursu TopBuilder. Efekt prac ekspertów Blachotrapez i dekarzy.
Niezawodna blachodachówka z najdłuższą dostępną na rynku gwarancją trwałości do 60 lat. Forma z
podwójnym przetłoczeniem – nawiązująca do klasycznych dachówek ceramicznych, którego
dopełnienie stanowi posypka z kruszywa skalnego.

Dla inwestorów: Blizzard został stworzony z myślą o wymagających Klientach. To doskonałe●

rozwiązanie zarówno dla inwestorów prywatnych jak i biznesowych szukających wysokiej jakości,
trwałego i unikatowego produktu o niespotykanym dotąd designie.
Dla dekarzy: Praktyczne zastosowanie umożliwiające niezwykle szybki i łatwy montaż to odpowiedź●

firmy na potrzeby dekarzy. Regularny wzór pozwala na ułożenie odpowiedniej ilości arkuszy, a
podczas montażu wykorzystuje się ich optymalną liczbę z małą ilością odpadów.
Dla architektów: Stworzona przez ekspertów budownictwa przyszłości blachodachówka odpowiada●

na współczesne trendy – niepowtarzalna forma z podwójnym przetłoczeniem. Blizzard dostępny w
kolorze Onyx sprawdzi się nie tylko w nowym budownictwie, ale także na dachach bardziej
tradycyjnych budynków. Produkt w aplikacji BIM Blachotrapez dedykowanej do projektowania.

Top Builder – Blizzard blachodachówka z posypką. Odkryj możliwości kruszywa skalnego od
Solid Steel. Produktu wyróżnionego na rynku.

Dziękujemy za wyróżnienie naszego produktu jedną z najbardziej prestiżowych nagród na polskim
rynku budowlanym. Stanowi ona potwierdzenie najwyższej jakości oferowanych przez firmę
Blachotrapez produktów: nowości i innowacji.
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