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O nas

Czym się zajmujemy?

www.orimat.eu

Nasza ﬁrma
Orimat Sp. z o.o. ma siedzibę w Polsce. Dostarczamy materiały budowlane na rynki: w Belgii, Luksemburgu, Francji i Niemczech.
Oferowane

przez

nas

materiały

są

produkowane

w

Polsce.

W

rezultacie

ceny

są

atrakcyjne,

a materiały zgodne ze standardami europejskimi.

Dlaczego my?
KONKURENCYJNE CENY

W naszej ofercie znajdziesz asortyment od wielu dostawców i producentów
w najlepszych cenach

WYŁĄCZNA DYSTRYBUCJA

Jesteśmy oﬁcjalnym dystrybutorem drewna palonego Oriwood oraz systemu Mathermic na rynku belgijskim oraz francuskim

TRANSPORT

zajmujemy się całą logistyką zamówienia. Dostawy pod wskazany adres w konkretnym dniu

JAKOŚĆ

w naszej ofercie znajdziesz produkty doskonałej jakości zgodne z normami UE

Etapy realizacji zamówienia
ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3

ETAP 4

Złożenie zamówienia

Realizacja zamówienia

Logistyka

Dostawa

Do klienta wysyłany jest
formularz zamówienia z
ustalonymi warunkami
handlowymi. Po otrzymaniu
skanu podpisanego
formularza przystępujemy do
realizacji zamówienia

Zamówienie przekazujemy do
realizacji. W trakcie produkcji
zajmujemy się logistyką
dostawy dostosowaną do
gabarytów towaru oraz
uzgodnionych terminów

Gdy towar jest gotowy
wysyłamy informację do
klienta. Potwierdzamy termin i
godzinę dostawy. Wysyłamy
dane auta oraz kierowcy który
dostarczy zamówienie

Towar dostarczamy we
wskazanym dniu. Transport
jest stale monitorowany, więc
klient jest na bieżąco
informowany o aktualnym
etapie dostawy

Optymalizacja
logistyki dostaw

Natychmiastowa
weryﬁkacja
dostępności
produktów
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System zewnętrznej izolacji
cieplnej budynków
System

ALPOL

EKO

PLUS

PREMIUM

to

zestaw

wyrobów

przeznaczony

System zewnętrznej izolacji cieplnej budynków

do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. W skład systemu wchodzą:
●

Klej do klejenia styropianu oraz do zatapiania siatki

●

Styropian

●

Siatka z włókna szklanego

●

Grunt podtynkowy

●

Tynk

●

Elementy pomocnicze

Wszystkie

produkty

wchodzące

w

skład

systemu

w oparciu o najnowsze technologie oraz surowce wysokiej jakości!

są

produkowane

System zewnętrznej izolacji
z klinkierem
Mathermic jest to system dociepleń z klinkierem, którego moduły składają się z dwóch
warstw:
●

Ociepleniowej

ze

sztywnej

pianki

poliuretanowej

o

bardzo

dobrym

współczynniku lambda ( λ=0,023 W/mK dla 10° C),

System zewnętrznej izolacji z klinkierem

●

elewacyjno – ozdobnej z płytki klinkierowej.

Płytka klinkierowa jest na stałe wtopiona w piankę poliuretanową. Moduły stosować
można zarówno przy konstrukcjach nowo wznoszonych jak i przy modernizacji
i dociepleniu istniejących budynków. System można montować na ścianach
z dowolnego materiału. W sprzedaży dostępne są moduły o grubości 40 - 60 mm.

Materiały izolacyjne
W ofercie naszej ﬁrmy znajduje się zróżnicowany asortyment materiałów izolacyjnych od
najlepszych producentów na rynku. Oferujemy standardowe rozwiązania jak styropian
czy wełna mineralna oraz nowoczesne typu płyty PIR i naturalne jak płyty
z wiór drzewnych.
Dobór odpowiedniego rozwiązania izolacyjnego zwiększa komfort użytkowy obiektu.
Głównym parametrem izolacji jest oczywiście współczynnik przewodzenia ciepła, ale
podczas doboru materiału warto również zwrócić uwagę na takie aspekty jak

Materiały izolacyjne

kondensacja powierzchniowa i wgłębna pary wodnej oraz klasa reakcji na ogień.

Chemia budowlana
Główną marką z którą współpracujemy jest Alpol. Dzięki doskonałej jakości oraz
atrakcyjnym cenom produkty Alpol cieszą się ogromną popularnością zarówno w Polsce
jak i w innych krajach Europy.
Na życzenie klienta jesteśmy w stanie przygotować ofertę na produkty również innych
marek.
W naszym asortymencie znajdują się takie grupy towarowe jak: zaprawy murarskie,
spoiny i silikony, tynki, posadzki, kleje, farby i grunty, hydroizolacje, tynki gipsowe, gipsy,

Chemia budowlana

gładzie itp.

Systemy okienne
i drzwiowe
Współpracujemy z autoryzowanymi producentami stolarki okiennej należącymi do
grupy Schüco Premium Partner. Schüco jako czołowy producent proﬁli okiennych z PVC
słynie z najsolidniejszych oraz najbardziej dopracowanych konstrukcyjnie systemów w
Europie.
W swoim asortymencie poza stolarką z PVC, posiadamy również stolarkę z aluminium,
drzwi przeciwpożarowe oraz rolety.

Systemy okienne i drzwiowe

Każde zapytanie w tej kategorii traktujemy indywidualnie.

Materiały dachowe
Jesteśmy dystrybutorem wielu renomowanych producentów pokryć oraz akcesoriów i
elementów dachowych.
Zapewniamy szeroki wybór dachówek, systemów hydroizolacji dachów, pokryć dachów
płaskich, okien dachowych a także materiałów termoizolacyjnych do dachów. Stale
poszerzamy nasz asortyment o nowoczesne rozwiązania, takie jak system powłokowej
hydroizolacji pokrycia dachowego HYDRONYLON® producenta Proof Tech.
Od początku istnienia współpracujemy z najlepszymi dostawcami okien dachowych

Materiały dachowe

znanymi w całej Europie: Fakro, Velux, Roto.

Drewno palone
Shou Sugi Ban to tradycyjna japońska technika wypalania drewna sprzed stuleci.
Opalenie desek daje naturalną ochronę przed gniciem, pasożytami i grzybami oraz
niezwykle poprawia ich trwałość. Aktualnie wypalanie drewna stosuje się nie tylko
w celu jego konserwacji, ale również dla jego walorów estetycznych.
W naszej ofercie można znaleźć wiele różnych wykończeń drewna od najbardziej
wypalonego z wyraźną teksturą po gładkie drewno ogniem i kolorem malowane.
Dzisiejszy trend łączenia stylów oraz różnorodność kolorów daje impuls

Drewno palone

wyobraźni, oraz pozwala tworzyć oryginalne i niepowtarzalne aranżacje.

Kamień
W naszym asortymencie znajdują się płytki Klink International Sp. z o.o. - jednego
z największych polskich importerów i dystrybutorów kamienia naturalnego.
Surowiec ten cechuje trwałość, uniwersalność i ponadczasowość.
Oferujemy szeroki wybór płytek zarówno kamiennych jak i ceramicznych do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz budynku. Dostępne rodzaje płytek kamiennych: trawertyn,
kwarcyt, granit, marmur, łupek, wapień i piaskowiec.
Różnorodność produktów umożliwi Państwu zaadaptowanie kamienia zarówno

Kamień

w klasycznej jak i w nowoczesnej aranżacji.
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