
Innowacyjne rozwiązanie od Blachotrapez
docenione w plebiscycie Orły Polskiej
Przedsiębiorczości

Zostaliśmy wyróżnieni w Plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości.
Blachotrapez otrzymał statuetkę i dyplom Firma Roku 2021. Kapituła
nagrodziła firmę w kategorii Usługa za Express Dach 72h.

Firma Blachotrapez posiada imponujące zaplecze technologiczne jako pierwsza firma w branży
budowlanej wprowadziła usługę Express Dach 72h, która uelastycznia procesy sprzedaży, zamówień,
produkcji i pozwala dostarczyć na plac budowy klienta ostatecznego wszystkie zamówione
komponenty. – Z radością i dumą przyjęliśmy informację o wyróżnieniu usługi Express Dach 72h od
Blachotrapez. Usługa realizowana przez zakład w Bochni to zwieńczenie przyjętej koncepcji, w której
wychodzimy naprzeciw kluczowym potrzebom naszych klientów tj. doskonałej jakości produktu oraz
szybkiej realizacji zamówienia – mówi Rafał Michalski, CEO Blachotrapez.

Pełny proces – od momentu pomiaru dachu i zaakceptowania wyceny, aż po dostawę na plac – może
potrwać zaledwie kilka dni roboczych. Express Dach to szybka konfiguracja modelu, typu powłoki,
koloru, ale także wszelkich dodatków m.in. takich jak: rynny, okna dachowe, obróbki, kominki,
komunikacja dachowa, membrany czy wkręty. Produkty dostępne w tej usłudze mają status stałej
dostępności co oznacza, że możemy dostarczyć je bardzo szybko, ale jednocześnie bardzo elastycznie
reagować na potrzeby zmian podyktowane przez tempo inwestycji. Dzięki temu klient może się
skupić na tym co dla niego jest najistotniejsze podczas realizacji inwestycji wiedząc, że o nic co
związane jest z dostawą zamówionych wyrobów nie musi się martwić, a dekarz szybciej rozpocząć
nowe zlecenia. To nowy poziom zarządzania, przez jakość, dzięki wykorzystaniu techniki Just In Time.
– Obserwujemy zmiany na rynku w obszarze zachowań i wymogów klientów.  Staramy się nie tylko
do nich dostosowywać, ale również – a może nawet przede wszystkim – kreować nowe trendy w
naszej branży. Dla tego też powstała usługa Express Dach jak i inne nowe projekty rozwojowe firmy
Blachotrapez – dodaje CEO Blachotrapez.  
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