
ТОВ «БМЗ Буд-Проект»
Товариство було створено у квітні 2006 року.
Ось вже майже три роки ТОВ «БМЗ Буд-Проект» на чолі з В. О.

Калугіним здійснює постачання і монтаж залізобетонних конструкцій,
що використовуються для будівництва споруд різного призначення:
адміністративно-побутових, сільськогосподарських, промислових,
житлових. А також для міні-заводів та цехів будіндустрії, логістичних
складів, автосалонів, СТО та гаражів, компресорних підстанцій,
готелів, шкіл, ТРЦ та супермаркетів, складних залізобетонних каркасів
до 16 поверху для житлових та офісних приміщень.
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БМЗ є капітальними залізобетонними будівлями, що не мають
обмежень у термінах експлуатації. Конфігурація будівлі, а також
можливий варіант її комплектації – з фундаментом, воротами,
віконними вітражами підбираються  індивідуально за бажанням
замовника.

Будівлі можуть бути одно-, дво- та багатопролітними. Різноманітні
варіанти житлових котеджів (одно-, дво- та багатокімнатні)
задовольнять найвибагливіший смак. Можуть бути встановлені
конструкції для благоустрою прилягаючої території – плити паркану,
дорожні, тротуарні плити, малі архітектурні форми, промдобудови  до
будинків котеджного типу, опори ЛЕП тощо. У конструкціях
промислових будівель висотою 6 м передбачена можливість
встановлення кран-балки вантажопідйомністю 5 тонн.

Основні переваги будівництва будівель БМЗ:
1. Міцність та довговічність. БМЗ є капітальними утепленими

залізобетонними будівлями, які відносяться до ІІ класу відповідальності
й не мають обмежень по терміну експлуатації. Снігове навантаження
для ІV та V районів, вітрове для ІV району.

2. Пожежна безпека. Усі конструкції належать до ІІ ступеня
вогнестійкості.

3. Сейсмостійкість. Будівлі можуть застосовуватися у районах із
сейсмічністю 9 балів.

4. Термоізоляція. Конструкції забезпечують комфортні умови
всередині приміщень за рахунок варіювання теплоізоляційного шару
від 75 до 150 мм, що дозволяє експлуатувати будівлю при зовнішній
температурі до -55оС.

5. Технологічність та універсальність. Набор стінових панелей із
віконними, дверними, технологічними проймами та проймами для воріт
дозволяють укомплектовувати одно- й багатопролітні будівлі різного
призначення без обмежень за площею будівлі. Передбачено також
можливість встановлення підвісної кран-балки вантажопідйомністю 5 тонн.

Сервісний центр, м. Київ Офісна будівля, м. Харків
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6. Будівля з розмірами 12х30х6 м площею 360 м2 монтується
впродовж одного тижня бригадою із 5 чоловік. Відсутність «мокрих»
процесів дозволяє вести монтаж у зимовий період.

7. Висока заводська готовність. Усі конструкції заводського
виготовлення монтуються за допомогою зварювальних з’єднань.

8. Істотне зниження затрат у порівнянні з альтернативними видами
будівництва.

9. Можливість демонтажу будівлі і повторного монтажу в іншому
місті. Є досвід зведення одноповерхових будівель висотою до 8 і 9 м.
Вся продукція, що випускається, сертифікована, матеріали, що
застосовуються, та продукція, що виготовляється, проходять
радіологічний контроль.

ТОВ «БМЗ Буд-Проект» виконує всі роботи по будівництву будівель
різного призначення: виконує функції генерального підрядника,
проектний, будівельний, технологічний інжиніринг, підготовку
будівельного майданчика, земляні роботи, встановлення фундаментів.

Колектив чисельністю 650 висококваліфікованих робітників та
спеціалістів має 25-літній досвід виробництва, постачання та монтажу
будівель та споруд різного призначення. 

Наша продукція найкращим чином зарекомендувала себе в
наступних країнах: Казахстані, Росії (Тюмень), Румунії, Грузії. Поряд з
цим наша компанія співпрацювала з підприємствами та фірмами
Німеччини, Італії, Швеції та інших країн.

Компанія має свої представництва, що дозволяє швидко надавати
послуги з будівництва у південно-західному і центральному регіонах
України.

Котеджі «Катерина», Дніпропетровська обл., с. Новоолександрівка

Запоріжжя:

69095, пр. Леніна, 152 В, 
оф. 313.

Тел./факс.: (0612) 625-262

bmzsich@bmz-budproekt.com.ua

Дніпропетровськ:

49051, вул. Каштанова, 4Б, 
2 пов.

Тел./факс.: (056) 374-47-08

Email: bmzdnepr@bmz-bud#
proekt.com.ua

Київ:

02140, вул. Гришка, 8, 1 пов., 
кв. 2.

Тел./факс.: (044) 575-2581

bmzkiev@bmz-budproekt.com.ua

Cімферополь: 

95001, вул. Крилова, 73

Тел.: (067) 572-10-76

bmzcremia@bmz-budproekt.com.ua

Донецьк:

83048, вул. Пр-т Тітова, 15,
готель «Шахтар», оф. 123

Тел./факс.: (062) 311-0214

bmzdon@bmz-budproekt.com.ua

Головний офіс:

Харків

61046, вул. Маршала Рибалка,
56, 1 пов.

Тел.: 38(057)3923664,

38(057)392-50-41

bmzoffice@bmz-budproekt.com.ua

www.bmz-budproekt.com.ua

Центр складання автомобілів, м. Кременчук


