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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 1–2/2015

Od kwietnia 2007 Spó ka promuje w asn  – pro-
fesjonaln  mark  BORAMAX, w sk ad której 
wchodz  m. in.: piany monta owe, silikony, kleje, 
grunty, tynki mozaikowe, impregnaty do drewna, 
plastyfikatory, produkty do izolacji przeciwwil-
gociowej, wodouszczelniacze, rodki gruntuj -
ce a tak e rodki grzybobójcze. Wszystkie pro-
dukty marki BORAMAX produkowane s  przy 
u yciu najnowszych technologii z najwy szej 
jako ci komponentów wed ug nowatorskich re-
ceptur i  posiadaj  niezb dne atesty budowlane. 

Produkty firmy zosta y wielokrotnie docenio-
ne i wyró nione presti owymi nagrodami jak 
Z ote Skrzyd a i Mocna Marka. W chwili obecnej 
SEVEN S.K.A. zg asza do konkursu pian  monta-
ow  energooszcz dn , pretenduj c tym samym 

o nagrod  Z oty Medal na Mi dzynarodowych 
Targach Pozna skich „BUDMA” 2015. Wi cej 
informacji o produktach znajd  Pa stwo na 
stronach internetowych: www.seven7.pl; 
www.boramax.pl. 

Spó ka jest otwarta na wszelkie formy wspó -
pracy, proponuje swoim klientom dogodne wa-
runki handlowe, atrakcyjne ceny, fachowe 
doradztwo oraz korzystne promocje. Posiada 
w asn  baz  transportowo-logistyczn , dodat-
kowo wspó pracuje ze spedytorami krajowymi 
i zagranicznymi. Ka dy region Polski posiada 
przypisanego do jego obs ugi Przedstawiciela 
Handlowego, do którego obowi zków nale y
staranna opieka nad klientem, doradztwo tech-
niczne, realizacja zamówie , wsparcie sprzeda-
y i promocja marki. 
Firma SEVEN Spó ka Komandytowo 

– Akcyjna bierze udzia  w projekcie Ministerstwa 
Gospodarki „Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka”, finansowanym przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego, którego celem 
jest promocja polskiej gospodarki na rynku mi -
dzynarodowym. Projekt dotyczy pe nej gamy 
produktów chemii budowlanej.

Nowo  w ofercie: BORAMAX ENERGO-
OSZCZ DNA SZYBKOSCHN CA PIANA 

MONTA OWA DO CIEP YCH MONTA Y
ZALECANA W BUDOWNICTWIE PASYWNYM

W chwili obecnej budownictwo ENERGO-
OSZCZ DNE staje si  coraz bardziej popularne, 
a w perspektywie najbli szych kilku lat b dzie to 
ju  standard. Dlatego te  firma SEVEN id c z du-
chem czasu wprowadza na rynek nowo , któr
jest PIANA MONTA OWA ENERGY SAVER 45.

Technologia trójwarstwowego monta u stolar-
ki okiennej przysz a do nas z Zachodu i obec-
nie zyskuje coraz wi ksz  popularno  w ród 
prywatnych inwestorów, wykonawców, jak te
osób indywidualnych b d cych w trakcie budo-
wy domu. Ciep y monta  okien, o którym mowa 
ma wiele mocnych stron. To technika, która po-
zwala wysoce efektywnie uszczelnia  miejsca 
osadzania okien. W procesie tym Firma SEVEN 
rekomenduje u ycie PIANY MONTA OWEJ 
ENERGY SAVER 45. Jest to piana  monta owa
o nowej formule, powsta a z my l  o ciep ym 
monta u stolarki otworowej drewnianej, PCV, 
aluminium. Ta profesjonalna, jednosk adnikowa 
piana poliuretanowa jest nasz  propozycj  dla 
najbardziej wymagaj cych u ytkowników, pra-
gn cych zmniejszy  w stopniu znacznym koszty 
zu ycia energii. Posiada ona bardzo niski wspó -
czynnik przenikalno ci cieplnej = 0,038 W/m2

(przy grubo ci warstwy 5 cm i bardzo drobn
struktur   zamkni tych komórek) dzi ki czemu 
oszcz dza energi  ciepln  budynku. Pianka cha-
rakteryzuje si  du  si  wi zania, bardzo dobrze 
uszczelnia, wyg usza, izoluje i klei. Dzi ki swojej 
g stej i drobnokomórkowej strukturze, produkt 
posiada bardzo dobre w a ciwo ci termo izolu-
j ce, jest przy tym odporny na grzyby i ple .

Oprócz piany monta owej, do trójwarstwowe-
go monta u okien u ywa si  równie  folii termo-
izolacyjnych, ta m uszczelniaj cych, ta m pa-
roszczelnych i paroprzepuszczalnych. Metoda 
ciep ego monta u polega na stosowaniu dwóch 
warstw izolacyjnych. Pierwsza z nich – warstwa 
wewn trzna jest warstw  paroszczeln , nato-
miast od zewn trz nak ada si  warstw  paroprze-
puszczaln , która chroni przed przedostawaniem 

wody. Wa ne, by do monta u trójwarstwowe-
go zatrudnia  do wiadczone i wykwalifikowa-
ne ekipy remontowo-budowlane, gdy  gdy jest 
on nieprawid owo wykonany mo e prowadzi
zarówno do powstania zagrzybie  w stolarce 
okiennej, jak i niszczenia muru. 

– profesjonalna
chemia budowlana

„SEVEN” MARCIN PUTOWSKI SPÓ KA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA 

ul. Magazynowa 6, 25-565 Kielce
tel./faks 41 344 87 67; 41 344 73 92

www.seven7.pl
www.BORAMAX.pl

biuro@seven7.pl

Firma SEVEN MARCIN PUTOWSKI SPÓ KA KOMANDYTOWO-AKCYJNA powsta a
w 2000 roku. Jest dynamicznie rozwijaj c  si  firm  produkcyjno-dystrybucyjn
o ugruntowanej pozycji na rynku chemii budowlanej. Dzia a na terenie ca ego kraju 
oraz za granic . Systematycznie powi kszaj c ofert  handlow , firma k adzie nacisk 
na jako  i innowacyjno  swoich produktów oraz wiadczonych us ug.


