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BUDMARKUS jest firmą handlowo-usługową specjalizującą się 
w dostawie i profesjonalnym montażu wykładzin obiektowych. 
Istniejemy na rynku od 2002 roku. W tym okresie zainstalowaliśmy 
ponad 150 000 m2 wykładzin i sprawdziliśmy się w wielu inwestycjach. 
Nawiązaliśmy współpracę z czołowymi producentami wykładzin oraz 
dostawcami chemii budowlanej. Staliśmy się atrakcyjnym partnerem 
handlowym dla firm budowlanych, inwestorów i architektów.

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór wykładzin elastycznych 
i tekstylnych o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, a także 
wycieraczek systemowych. Oferujemy liczne kolory, ciekawe wzory  
i modele. 

Uzupełnieniem naszej oferty jest usługa czyszczenia i konserwacji 
wykładzin obiektowych. W ramach usługi wykonujemy gruntowne 
maszynowe czyszczenie z nałożeniem powłok zabezpieczających.

Dysponujemy kilkoma brygadami montażowymi, profesjonalnym 
sprzętem i własnym transportem, co umożliwia nam sprawną realizację 
zleceń w kilku miejscach jednocześnie.

Zapraszamy do współpracy!

SPRAWDZONE PRODUKTY
Bazujemy na produktach firm cieszących się uznaniem na całym świecie.

SZEROKI ASORTYMENT
Oferujemy wykładziny obiektowe różnego typu i całą gamę materiałów 
pomocniczych. Większość produktów sprowadzamy bezpośrednio  
od producenta na indywidualne zamówienie klienta.

WYSOKA JAKOŚĆ
Oferowane przez nas produkty posiadają wymagane w polskim 
prawie budowlanym atesty i certyfikaty, objęte są również wieloletnimi 
gwarancjami.

FACHOWE DORADZTWO
Chętnie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem. Pomagamy 
klientom wybierać rozwiązania optymalne pod względem cenowym  
i funkcjonalnym. 

KONKURENCYJNE CENY
Jako hurtowy odbiorca możemy negocjować wyjątkowo korzystne ceny 
zakupu u naszych dostawców. Stałym klientom i odbiorcom większych 
ilości materiałów oferujemy korzystne rabaty.

DOGODNE WARUNKI WSPÓŁPRACY
Proponujemy bezpłatną i niezobowiązujacą wizytę na miejscu prac. 
Wykonujemy pomiary i szczegółową wycenę. Wszystkie prace realizujemy 
w czasie dogodnym dla klienta.

TERMINOWOŚĆ
Posiadamy potencjał umożliwiający realizację przedsięwzięć w krótkim 
okresie.

PROFESJONALIZM
Posiadamy wykształcenie budowlane i wiedzę w zakresie prac 
posadzkarskich. Dysponujemy doświadczonymi zespołami instalatorów, 
którzy zapewniają profesjonalne wykonanie prac.
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NASZE ATUTYNASZA OFERTA

NASI PARTNERZY

POSIADAMY W SPRZEDAŻY
 wykładziny PCV, kauczukowe, linoleum
 wykładziny dywanowe
 wykładziny w rolkach, płytkach, panelach
 okładziny ścienne z PCV
 środki gruntujące, masy, kleje
 narzędzia do montażu wykładzin
 środki do czyszczenia i konserwacji wykładzin
 listwy wykończeniowe
 wycieraczki systemowe

KOMPLEKSOWO INSTALUJEMY
 wykładziny w pomieszczeniach, na korytarzach i schodach
 okładziny na ścianach i drzwiach
 wykładziny antypoślizgowe
 wykładziny rozpraszające i przewodzące ładunki elektryczne
 wykładziny według uzgodnionych wzorów
 łączymy wykładziny elastyczne na gorąco i na zimno
 wywijamy cokoły z wykładziny na ścianę
 montujemy listwy wykończeniowe i profile schodowe
 obszywamy wykładziny dywanowe

PROFESJONALNIE CZYŚCIMY
 wykładziny elastyczne i tekstylne
 wykonujemy czyszczenie wstępne i okresowe
 usuwamy stare powłoki zabezpieczające i mocne zabrudzenia
 nakładamy nowe powłoki ochronne

RZETELNIE WYKONUJEMY
 pomiary wilgotności jastrychu
 oceny techniczne podłoża
 specjalistyczne naprawy posadzek
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tel.: +48 71 79 64 250

tel./fax: +48 71 79 64 251

e-mail: biuro@budmarkus.pl

FIRMY, KTÓRE Z NAMI WSPÓŁPRACUJĄ

WROBIS S.A.
SKANSKA S.A.

BZ WBK S.A.
EURO BANK S.A.
VERTEX Sp. z o.o.

BUDREM Sp. z o.o.
INTER-SYSTEM Sp.  z o.o.
SAVI Inwestycje Sp. z o.o.

NASI KONTRAHENCI
BUDMARKUS
T W Ó J S O L I D N Y P A R T N E R


