
Dach LMR600 otrzymał statuetkę TOPBuilder 2015 za innowacyjne rozwiązanie!

W dniu 11 marca br.  odbyła się VII gala TopBuilder 2015 organizowana przez 

magazyn “Builder”. Na uroczystej gali wręczono 38 statuetek TopBuilder 2015, 

w tym za najbardziej innowacyjne rozwiązania w dziedzinie budownictwa. 

Tegoroczna gala odbyła się podczas 24 Międzynarodowych Targów 

Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu. 

BUDMA gromadzi specjalistów z branży budowlanej w tym architektów, 

inżynierów, wykonawców, inwestorów i innych przedstawicieli handlowych. 

Jest to największa impreza w Europie Środkowej, która jest idealnym  

miejscem dla większości firm, decydujących się promować  nowe produkty  

oraz innowacyjne rozwiązania. 

Tytuł TOPBuilder jest jednym z najbardziej cennionych na polskim rynku 

budowlanym. Nagroda przyznawana jest produktom i rozwiązaniom 

budowlanym charakteryzującym się wysoką jakością, innowacyjnością, 

nowoczesnością. Dotyczy to różnych rozwiązań architketonicznych, 

konstrukcyjnych, materiałowych i technologicznych. 

Brane pod uwagę są wszelkie projekty, inicjatywy oraz programy poświecone 

branży budowlanej. Istotna jest także trwałość, wpływ na efektywność 

energetyczną i ochronę środowiska. Wszystkie rekomendowane produkty 

oraz rozwiązania posiadają certyfikaty zgodności z polskimi lub europejskimi 

normami oraz gwarancję. 

Film o dachu LMR600 jest dostępny na 
www.astron.biz
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Dach LMR600 otrzymał statuetkę TOPBuilder 2015 za innowacyjne rozwiązanie!

LMR600 jest to jeden z najbardziej dopracowanych systemów dachów 

przemysłowych na świecie. Unikalne rozwiązanie techniczne, wykorzystuje 

wewnętrzne przesuwne wsporniki mocujące, które niwelują naprężenia 

termiczne. Woda opadowa jak też woda ze śniegu nie napotyka otworów, 

którymi mogłaby się przedostać pod pokrycie. Panele produkowane są 

z blachy stalowej, z powłoką alucynkową, zapewniającą długotrwałą 

odporność na korozję równą niemal odporności korozyjnej aluminium, 

a przecież panele te posiadają sztywność i wytrzymałość stali. 

Długa żywotność i trwałość są dla tego dachu gwarantowane. 

Od kilku lat promujemy nasz system dachowy LMR600 wśród architektów, 

konstruktorów i  inwestorów. W naszej bazie budynków referencyjnych 

posiadamy liczne realizacje z dachem LMR600. W ciągu 2014 r ponad 

30% sprzedanych budynków posiadało system LMR600. 

Klienci, świadomi wszystkich zalet tego dachu, którzy cenią sobie wysoką 

jakość wykonania, wybierają LMR600 nawet jeśli jego cena jest nieco wyższa 

niż prostszych rozwiązań. Jak widać, nasze starania oraz ciągłe dążenie 

do perfekcji zostały docenione, a statuetka i tytuł TopBuilder2015 jest tego 

najlepszym dowodem. 

Zalety dachu LMR600:

-Dach pływający

-Wysoka odporność antykorozyjna

-Podwojny 360-stopniowy rabek stojący

-Brak konieczności stosowania instalacji odgromowej

-Redukcja mostków termicznych

-Długotrwa szczelność

-Wykonany ze stali o wysokiej jakości

-Wytrzymały w eksploatacji

-Odbija światło i ciepło

-Umożliwia prosty montaż paneli fotowoltaicznych

- Podlega pełnemu procesowi recyklingu
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