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Nadpis článkuVážení zákazníci, 
toto číslo se k Vám dostane 
uprostřed prázdnin, kdy 
si naprostá většina z Vás 
dopřává alespoň malou 
dovolenou. Před odjezdem 
je pravidelně větší zmatek, 
je třeba na poslední chvíli 
střechy dokončit, předat 
a na nic se nesmí zapome-

nout. Pak však následuje zasloužený 
odpočinek a nakonec den, kdy jste zase 
v jednom kole a objevíte se na našich 
prodejnách s další objednávkou. 

Věřím, že Vás po Vašem návratu 
zase překvapíme něčím novým, co 
Vám udělá radost. Ať již nějakou pro-
dejní akcí, změnou vzhledu prodejny, 
rozšířením sortimentu nebo třeba 
pěkným společným setkáním. Tuhle 
inovační politiku dělají všechny tři 
firmy, PRVNÍ CHODSKÁ, DaCH 
i Dachdecker již delší dobu a obou-
stranně se vyplácí. Inovace je čin-
nost, kterou by se měl zabývat každý 
řemeslník. Pomocí nových nápadů, 
progresivních řešení a neopakovatel-
ných přístupů k zákazníkovi či k čin-
nosti, kterou děláte, se odlišíte od 
ostatních a stanete se jedinečnými. 
A to je začátek cesty k úspěchu, což 
je zajisté i cíl Vašeho snažení. Na 
dlouhé cestě k naplnění Vašeho cíle 
je třeba ještě uplatňovat dlouhodobě 
serióznost, poctivost a další vlastnosti, 
které Vám zajistí spokojené zákazníky 
i další obchodní partnery. 

PRVNÍ CHODSKÁ, DaCH 
i Dachdecker se dlouhodobě snaží 
o korektní vztahy se svými zákazníky, 
založené na naprosté profesionalitě, 
na inovaci a na partnerství v tom 
nejlepším slova smyslu. Věřím, že se 
o tom přesvědčujete denně při setkání 
s našimi pracovníky a že jste našimi 
zákazníky rádi.

Vladimír Zábranský
jednatel společnosti PRVNÍ CHODSKÁ
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Vaňurová Kateřina, PRVNÍ CHODSKÁ

Chtělo by se říct, že jako lusknutím 
prstu vyrostla letos na jaře v areálu spo-
lečnosti PRVNÍ CHODSKÁ v Klenčí 
pod Čerchovem nová budova. Na zhruba 
500 m² našla zázemí nejen specializovaná 
prodejna, včetně skladu nářadí, ale i stře-
disko služeb a specialista na ploché střechy.

Lehce avantgardní vzhled prodejny se 
nese v duchu nové jednotné prodejní image, 

které dominuje kov a dřevo na červeném 
pozadí, dojem umocňují industriální sví-
tidla. S radostí ukážeme, Profesionálně 
vysvětlíme, Ochotně obsloužíme – to jsou 
názvy zón, které orientačně rozdělují pro-
stor. Zákazníci jistě uvítají dostatek místa 
pro demonstraci nabízeného sortimentu. 
Díky regálovému systému je umožněn více-
méně samoobslužný prodej pokrývačského 

nářadí, tesařského kování, spojovacího 
materiálu, barev na dřevo, ochranných 
pracovních pomůcek, doplňků ke střešním 
oknům apod. Velmi příjemná je možnost 
individuálního jednání, realizovatelná díky 
odděleným kancelářím vedoucího prodejny 
a venkovních prodejců. 

Před budovou samotnou je stálá, 
poměrně bohatá expozice střešních krytin.
Klempířská dílna vybavená 4m ohýbačkou 
a odvíječkou plechů je už dnes běžnou sou-
částí našich prodejen. Neustále vylepšujeme 
vybavení skladů – jak technické, tak šíři 
skladovaného sortimentu.

Slavnostní otevření bylo napláno-
vané na pátek 23. června 2006. Krátce 
po 12. hodině přivítal všechny přítomné 
z řad obchodních partnerů jednatel společ-
nosti Ing. Vladimír Zábranský. Po úvodní 
prezentaci, mapující historii společnosti 
a její současný profil, následoval raut a pro-
stor pro více či méně formální jednání 
s hudební kulisou postřekovského národo-
pisného souboru. 

Po 16. hodině se začali scházet zástupci 
realizačních firem, pro něž byly mimo jiné 
připraveny soutěže, a tak se časný podvečer 
až pozdní večer nesly v duchu přátel-
ského „hecování“, jež mnohdy přerostlo 
až v pokus o zápis do Guinessovy knihy 
rekordů.

První chodská
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Nadpis článkuDACHDECKER Sokolov
Trčka Miloš, Dachdecker

Rozšiřujeme služby
V poslední době Vaše ohlasy a požadavky 

na služby poskytované naší firmou se točily 
kolem odvíjení svitků a následné předprofi-
lování a falcování.

Za tyto podněty Vám děkujeme, posou-
vají nás společně k lepší a užší spolupráci 
a umožní nám lépe a snadněji uspět na tak 
silně konkurenčním trhu, jako střechařina 
jistě je. Proto navazujeme na služby, které 
poskytujeme a dnes již jsou brány jako 
běžný standard:
■ odvoz a skládání zboží i toho, které 

nebylo zakoupeno v našich prodejnách
■ půjčování nářadí pro izolatéry (vysoušeče, 

boční hořáky, běžné hořáky, vodiče)

■ půjčování nebo zprostředkování střešních 
výtahů GEDA

■ půjčování výstřihových nůžek na ple-
chové profilové krytiny

■ pronájem 4metrové ohýbačky
Do skladu Kladno kupujeme profilovací 

stroj SCHLEBACH MINI – PROF PLUS, 
a tím v podstatě kompletujeme linku, která 
začíná odvíjecím zařízením (svitky až 3T) 
včetně měření a dělení, dále navazuje zmí-
něná čtyřmetrová ohýbačka, včetně nůžek.

Využití ohýbačky se stále zvyšuje a dou-
fám, že jste s touto službou spokojeni. Dále 
je samozřejmě možno profilovat. Kladno 
zatím není připraveno na profilování mimo 
sklad, to je úkol pro nás, který vyře-
šíme v příštím roce. Druhá profilovačka 
SCHLEBACH MINI – PROF PLUS je 

připravena ve skladu Sokolov, a to opět 
včetně válečkových dopravníků pro odběr 
naprofilovaných pásů.

Navíc pro obast Sokolov a K. Vary je 
náš zaměstnanec p. Jan Podzimek připraven 
profilovat i na stavbě, což celou záležitost 
ještě zkvalitňuje. 

Celý cyklus máme uzavřen jednou 
(zatím) univerzální falcovačkou Piccolo, 
která koluje dle potřeby mezi zákazníky.

Jak jsem již zmínil výše, a nás to samo-
zřejmě těší, je o všechny služby velký zájem, 
a tak je potřeba Vaše požadavky domlouvat 
na skladech s dostatečným časovým před-
stihem.

Nejen vedoucí skladů, ale všichni pro-
dejci Vám rádi zodpoví další dotazy, jak se 
co půjčuje.

Jírovský Martin, DaCH CZ

Týden otevřených dveří v DaCHu
Letošní střechařská sezona nabrala poně-

kud nestandardní směr, ale ono se snad ani 
není čemu divit. Vždyť paní zima po své 
neobvykle dlouhé vládě předávala žezlo 
rovnou létu, neboť jaro se s tím letos vážně 
moc nepáralo. 

Po vleklých měsících relativního klidu 
se strhla znenadání lavina zakázek (takové 
laviny však máme my prodejci tuze rádi) 
a tak než se všichni rozkoukali, vystří-
daly omrzlé nohy krůpěje potu ve tvářích, 
všeobecný klídek drnčení telefonů a časy, 
kdy v 15.40 hod. zaklapnul zámek u vrat 
ztichlého areálu, jsou zase na dlouho pryč 
– naštěstí (jak praví jedna reklama na 
nejmenovaný potravinářský produkt).

Na sklonku jara má však v našem kalen-
dáři své tradiční místo ještě jedna událost – 
a tou je „Týden otevřených dveří“. Navzdory 
obavám z nízké účasti přetížených obchod-
ních partnerů jsme se rozhodli realizovat jej 
v plné, ne-li ještě větší míře. Smysl celé akce 
by se dal asi nejvýstižněji formulovat coby 
akt poděkování našim věrným zákazníkům, 

protože v hlavní sezoně už na podniky 
takového rozměru skutečně mnoho času 
nezbývá a na závěrečném večírku bychom to 
asi nedohnali. A tak s laskavým přispěním 
partnerů-dodavatelů bylo možno po dobu 
jednoho týdne objednávat vybrané zboží za 
výrazně výhodnějších podmínek, dopřát si 
tradičně vynikajícího guláše, rozmanitých 
úprav steaků, dobře vychlazeného piva či 
jiných tekutin a laskominek… (Pokud si 
dobře vzpomínám, nejžádanější laskominou 
byl fernet, původně určený pro nesmělou 
obsluhu a psychicky vyčerpaný personál 
po zavíračce.) Novinkou letošního ročníku 
pak byla soutěž v šipkách o skutečně hod-

notné ceny, já věřím, že výraz ve tváři vítěze 
hlavní ceny snad nepotřebuje komentáře 
(ten si však nepřál být jmenován a tak Vám, 
milí čtenáři, jméno Štěpána Vargy bohužel 
nemohu prozradit). Ani ostatní ceny však 
nezaostávaly co se hodnoty, zajímavosti 
a praktičnosti týče. Jejich výčet, stejně jako 
výčet laskavých dárců, by však přesáhl rámec 
tohoto článku a tak se snad nebude nikdo 
zlobit, když namísto toho pozvu všechny, 
kdož budou mít zájem, na rok příští, patrně 
opět na poslední týden v květnu. Takto si 
bude moci každý udělat svůj vlastní obrázek 
a autor tohoto článku tak bude moci místo 
nudného popisu akce, sepisovat konkrétní, 
nejlépe pikantní události. Ne že by o ně 
letos byla nouze, avšak jejich zveřejnění by 
mohlo způsobit určitým osobám dodatečné, 
či následné potíže na různých místech, a to 
není v našem zájmu. V této souvislosti mi 
dovolte jeden citát – slavný kytarista Rolling 
Stones Keith Richards (který neví, že se 
v 60 letech nemá lézt na palmu) kdysi pravil: 
„Nikdy jsem neměl problém s alkoholem, … 
jen s policií.“ Přeji všem čtenářům úspěšný 
zbytek sezony a těším se na shledanou nejen 
u příležitosti Týdne otevřených dveří. 

DaCH CZ
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Nadpis článku

Nový ceník LINDAB
Pozor při zpracovávání nabídek, kvůli 

rostoucím cenám oceli na světových trzích 
dochází po červencovém zdražení RUUKKI 
od 1. 8. 2006 ke zvýšení cen i u všech 
výrobků z oceli u společnosti Lindab.

Klempířské stroje SCHLEBACH

Po několikaletých zkušenostech s pro-
dejem klempířských strojů s manuál-
ním pohonem (odvíječky svitků, ohý-
bačky, zakružovačky atd.) začíná PRVNÍ 
CHODSKÁ i s distribucí klempířských 
strojů Schlebach. Přijďte se na profilovačky, 
ohýbačky, děličky, razníky na příponky 
a celou řadu dalších produktů tohoto 
německého výrobce s dlouhou tradicí podí-
vat do českého katalogu Schlebach na 

naše prodejny. Nebo volejte naše specialisty 
Davida Vašína (724 064 537) a Ing. Milana 
Sartoriuse (602 182 771). Připomínáme, že 
vybrané profilovačky a falcovačky Schlebach 
na Vaši stavbu rádi i zapůjčíme.

Akce na zastiňovací doplňky VELUX
Až do 31. 8. 2006 trvá akce Velux na 

zastiňovací doplňky, kdy koncový zákazník 
dostane po vyplnění kuponu od firmy Velux 
200 Kč zpět. Připomínejte tuto výhodu 
investorům a polepšete si tak i Vy – navíc 
získané body se Vám v motivačním pro-
gramu Velux „Montuj a hraj“ určitě hodí!

Inovace a ROTO
U výrobce střešních oken ROTO budou 

postupně v dodávkách výklopně kyvná 
okna 847 H/K (varianty dřevo i plast, stan-
dard i vč. zateplení „WD“) nahrazována 
okny 848 H/K. Technická změna spočívá 
v provedení zasklení. Obě skla jsou tvrzená 
a kalená, vnitřní zasklení je nyní navíc 
provedeno jako bezpečnostní lepené sklo 
a vykazuje lepší zvukově-izolační vlastnosti. 
Tepelné parametry skla ani celého okna 
se nijak nemění. Toto technicky vyspělejší 
provedení bude dodáváno za původní cenu 
okna 847 H/K.

ISOLA – šindel BAROS
K ekonomickému šindeli BAROS od 

Isoly v osvědčeném třítabulovém tvaru byl 

v letošním roce zaveden i tvar BOBROVKA. 
Investorům můžete tedy u méně náročných 
staveb nabídnout i toto řešení s garantova-
nou norskou kvalitou.

Desky pro zastřešení pergol
Ty z Vás, kteří občas realizují i jedno-

duchá zastřešení např. pergoly nebo řešíte 
prosvětlení do střech hal, upozorňujeme, 
že trapéz Marvec CSE se nyní vyrábí 
i v namodralé barvě.

Léto s PRVNÍ CHODSKOU
Každý den pivko 

k prvnímu hotovost-
nímu nákupu nad 
500  Kč a možnost 
získat nějaký praktický 
doplněk do Vaší řeme-
slné výbavy – to už je 
u PRVNÍ CHODSKÉ 

prázdninová klasika. Tentokrát Vám nabí-
zíme vestu, která může vhodně doplnit 
montérky z loňského roku. Nevíte, o co 
jde? Informujte se na našich prodejnách.

RUUKI končí s Gerlachem
K prvnímu červenci ukončilo RUUKKI 

výrobu krytiny Gerlach. Bude nahrazena 
novým produktem TS 34/400 ve dvou 
barevných provedeních. Název výrobku 
v sobě nese informaci o výšce vlny (34mm) 
a o její délce (400mm).

Novinky 
& 

aktuality

Trčka Miloš, Dachdecker

Na výstavě Střechy Praha 2006 se zro-
dila myšlenka vyhlásit pro zákazníky firmy 
Dachdecker soutěž pro nejlepší odběra-
tele šindelů IKO s názvem: „JSME TU 
SPOLEČNĚ PRO VÁS“. Oba jedna-
telé, jak Ing. Fluxa (IKO), tak i p. Fabry 
(Dachdecker) tuto akci podpořili, takže 
bylo možné připravit a následně vyhlásit 
soutěž, která měla a má hodnotné ceny.

A jaké jsou?
Nedříve je třeba říci, že se hodnotí tři nej-

lepší zákazníci (dle odběru m²) za každé stře-
disko samostatně s přihlédnutím na platební 
morálku za měsíce duben, květen a červen.

Cenou za třetí místo je originální 
klempířské kladivo Estwing a získavají 
ho tyto firmy: Miroslav Apl, Milan Mladý, 
Zdeněk Oravec, René Manda STŘECHO, 
Jan Rubek.

Na druhém místě jsou firmy s cenou 
radiomagnetofon SENCOR: Ondřej Mo-

rong, Ing. Michal Jurášek, Zdeněk Honig, 
Josef Zeronik, Ladislav Korda.

Šťastní vítězové získají DVD Pana-
sonic: František Ttrávník, Václav Chýský, 
Josef Novák, Antonín Šnajdr, Miroslav 
Formánek. 

Předání cen se uskuteční poslední týden 
v červenci na střediscích za přítomnosti 
jednatele firmy IKO Ing. Fluxy a jednatele 
firmy DEG p. Fabryho. 

Všem zákazníkům děkujeme a výher-
cům přejeme, aby si ceny v klidu užili.

Vítězové se radují, ostatní truchlí, ale 
to vůbec není nutné, vždyť soutěž se bude 
opakovat, a to v období od zaří do listo-
padu 2006.

Tak kdo vyhrál
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Naše společnost za dobu své existence 
prodala několik desítek střešních výtahů 
GEDA. Proto jsme se rozhodli nejen pro 
tyto naše zákazníky, ale samozřejmě i pro 
majitele starších výtahů, uspořádat 4. 5. 
2006 na plzeňské pobočce Servisní den 
s Gedou. Cílem akce bylo umožnit získání 
elektrické revize, provedení technické pro-
hlídky, předvedení doplňků ke střešním 
výtahům a představení novinky na trhu 
– jisticí systém proti zřícení ze střech RSS.

Technickou stránku zajišťoval vyškolení 
servisní technik od firmy GEDA, který na 
místě prováděl i nutné drobné opravy typu 
výměna koncového spínače, ovladačů, pří-
padně tažného lana. U příležitosti tohoto 
dne jsme připravili mimořádnou nabídku 
– zakoupení nového výtahu formou lea-
singu. A to za velice výhodných podmí-
nek, navíc se slevou 10 %. Jako příklad 
možno uvést, že při zakoupení sestavy za 
150 000 Kč, akontaci 25 %, vyšla celková 
cena sestavy 161 704 Kč.

Pár otázek jsme položili panu Jiřímu 
Záhořovi, pokrývači z Poběžovic.
Proč jste se rozhodl přijet do Plzně?

Bez starostí získám na jednom místě 
revizi, výtah mi zdarma prohlédne vyško-

lený technik a já vím, že jsem v oblasti 
bezpečnosti práce udělal z pohledu kvality 
výtahu vše. Velmi jsem uvítal objednání na 
přesný termín prohlídky, což znamenalo 
ušetření mého času.

Viděl jste bezpečnostní jisticí systém 
RSS?

Určitě! Je to záležitost, ke které postupně 
všechny firmy dojdou, ale vzhledem 
k tomu, že zatím nejsme předpisy nuceni 
systém používat, investujeme peníze jinam. 
Jistě nejen já bych uvítal půjčovnu tohoto 
systému, protože několikrát do roka děláme 
realizace takových objektů, kde bychom jej 
jistě využili.

Je nějaký zajímavý poznatek, který 
jste si z Plzně odnesl?

Měl jsem možnost seznámit se s další 
doplňkovou výbavou střešních výtahů 
a možností zakoupení náhradních dílů. 
Musím však konstatovat, že za téměř rok 
používání výtahů jsem neměl jediný tech-
nický problém. Určitě příští rok přijedu 
zas. Vím, že výtah prohlédnou odborníci 
a já mám o starost méně. Servisního dne se 
zúčastnilo 12 firem a bylo prodáno 6 střeš-
ních výtahů. 

Podle reakce zákazníků a našeho vyhod-
nocení měla akce příznivý ohlas, a proto 
jsme se rozhodli koncem září letošního 
roku uspořádat podobnou akci, tentokrát 
však v teritoriu jižních Čech, aby ani tamní 
zákazníci nepřišli zkrátka, a to na naší 
prodejně v Písku-Smrkovicích. O přesném 
termínu budou případní zájemci včas 
informováni.

Zastiňovací 
doplňky 

v akci!

1. 5. – 31. 8. 2006

Sleva 200 Kč  na manuálně ovládaný deko-
rativní a zastiňovací doplněk VELUX.

Úplná pravidla akce a soutěže Montuj 
a hraj 2006 získáte u svého prodejce nebo 
na www.velux.cz

Za dekorativní a zastiňovací 
doplňky VELUX, které v době 
od 1. 5. do 31. 8. namontujete,
získáte v naší soutěži Montuj 
a hraj 2006 bonusové body! 
Jsou připraveny zajímavé dárky.

ACH revue 67,5x297.indd   1 18.5.2006   15:42:10

Servisní den GEDA v Plzni

Novinky v sortimentu PRVNÍ CHODSKÉ
Před vrcholem letošní sezony zařadila PRVNÍ CHODSKÁ do nabídky některé doplňkové 

produkty. Optimální příležitostí pro toto rozšíření byl redesign prodejny v Klenčí, postupně 
se ale produktové novinky budou rozšiřovat na všechny sklady. Jedná se například o vruty do 
dřeva průměrů 4 až 8 mm a délek 60–200 mm a o tesařská kování výrazně usnadňující prová-
dění nejrůznějších tesařských spojů. Vedle skladových zásob palubek na některých prodejnách 
najdete nově i laky, které se pro nátěry štítů a podbití přesahů střech běžně používají. Máte 
pocit, že nám stále ještě něco chybí? Napište nám na info@chodska.cz nebo o svých potřebách 
informujte prodejce na své pobočce PRVNÍ CHODSKÉ.

Kohout Václav, PRVNÍ CHODSKÁ
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Nadpis článku

Bláznivá moderní architektura a Prefalz po deseti letech pořád jako nový (bytový 
dům v St. Pölten)

Hotel Děvín – Pec pod Sněžkou. Ten samý žlab 8. 4. 2006, když 
už tuhá zima povolila.

Hotel Děvín – Pec pod Sněžkou. Žlab Prefa 23. 1. 2006 drží 
obrovskou masu ledu

■ Chcete pracovat s kvalitním materiálem, který za celé 
dva roky, co intenzivně vstoupil na náš trh, nebyl rekla-
mován?

■ Chcete pracovat s materiálem, který čeští klempíři 
v anketě označili jako nejpříjemnější na práci?

■ Chcete pracovat s materiálem, se kterým se dá dělat 
i při teplotách pod bodem mrazu?

■ Chcete dělat s hliníkem, který se dá letovat?

Ne, už nebudu dál unavovat s otázkami. Tím vynikajícím mate-
riálem je Prefalz, svitkový plech, který na náš trh dodává společnost 
Prefa Aluminiumprodukte s.r.o. a od letošního roku jej mají v pro-
gramu společnosti PRVNÍ CHODSKÁ i Dachdecker. 

A nejen to. Jak PRVNÍ CHODSKÁ, tak i Dachdec-
ker dál významně rozvíjejí 

své služby. Pořízením špičkových profilovacích strojů Schlebach 
SPM 30 80 RS výrazně posílili servis pro klempíře. Proč právě nyní 
důraz na klempířinu. Já vidím dva důvody. Jedním je moderní 
architektura.

Ta má čím dál tím víc v oblibě nízké sklony střech a všelijak 
oblé tvary. V podstatě jediné rozumné pokrytí těchto střech je 
falcovaným plechem. Druhým důvodem je hledání kvalitního 
materiálu pro pokrytí střech v náročných horských podmínkách. 
Zákazník přestává být spokojen s krytinou, která se pouze překrývá 
a není spojena těsně. Neustálé potíže úžlabí, napojení střešních 
ploch apod. vedou opět ke klempířskému řešení.

Co tedy nabízí Prefalz: 
■ vynikající falcovací kvalitu – H 41 dle EN 1396 a možnost práce i v zimě 
■ jistotu, že nebude podválcován pod 0,7 mm – Prefa prostě menší síly 

plechů neválcuje 
■ nízkou váhu (i při síle 0,7 mm 1,9 kg / m²) 
■ přijatelnou cenu jak pro klempíře, tak pro investora 
■ záruku 40 let a 15 standardních barev, které se falcováním neničí 
■ dodávku v jakékoliv standardní barvě do 5 dní

O možnostech profilace, a to i na Vaší stavbě, se infor-
mujte v prodejním skladu Dachdeckeru nebo PRVNÍ 

CHODSKÁ. 
Prefa není, ale jen Prefalz. PRVNÍ CHODSKÁ 

i Dachdecker prodávají také okapové systémy Prefa. 
Opět záruka 40 let, výborný materiál, příjemná 
práce. I když materiály Prefa lze bez problémů 
letovat, u spojování žlabů je vidět, jak moderní 
technologie postoupily. Lepení převzaté z auto-
mobilového průmyslu je opravdu kvalitní. Jestli 
nevěříte prostudujte si přiložené obrázky žlabu 
na Hotelu Děvín v Peci pod Sněžkou z letošní 
extrémní zimy. Lepený žlab bez problémů držel 
metrové kusy ledu i rampouchy. A na jaře vypadá 
jakoby, zima ani nebyla.

Výhody, o kterých možná nevíte
Ing. Nepraš Jakub, Prefa Aluminiumprodukte s.r.o.

Bláznivá moderní architektura a Prefalz po deseti letech pořád jako nový (bytový 

gramu společnosti PRVNÍ CHODSKÁ i Dachdecker. 
A nejen to. Jak PRVNÍ CHODSKÁ, tak i Dachdec-

ker dál významně rozvíjejí 

Co tedy nabízí Prefalz: 
■ vynikající falcovací kvalitu – H 41 dle EN 1396 a možnost práce i v zimě 
■ jistotu, že nebude podválcován pod 0,7 mm – Prefa prostě menší síly 

plechů neválcuje 
■ nízkou váhu (i při síle 0,7 mm 1,9 kg / m
■ přijatelnou cenu jak pro klempíře, tak pro investora 
■ záruku 40 let a 15 standardních barev, které se falcováním neničí 
■ dodávku v jakékoliv standardní barvě do 5 dní

O možnostech profilace, a to i na Vaší stavbě, se infor-
mujte v prodejním skladu Dachdeckeru nebo PRVNÍ 

CHODSKÁ. 
Prefa není, ale jen Prefalz. PRVNÍ CHODSKÁ 

i Dachdecker prodávají také okapové systémy Prefa. 
Opět záruka 40 let, výborný materiál, příjemná 
práce. I když materiály Prefa lze bez problémů 
letovat, u spojování žlabů je vidět, jak moderní 
technologie postoupily. Lepení převzaté z auto-
mobilového průmyslu je opravdu kvalitní. Jestli 
nevěříte prostudujte si přiložené obrázky žlabu 
na Hotelu Děvín v Peci pod Sněžkou z letošní 
extrémní zimy. Lepený žlab bez problémů držel 
metrové kusy ledu i rampouchy. A na jaře vypadá 

Hotel Děvín – Pec pod Sněžkou. Žlab Prefa 23. 1. 2006 drží 
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Nadpis článku

Extra silná – extra lehká krytina 
šikmých střech. 

Norská firma Isola je na světovém trhu 
známá jako nejstarší evropský výrobce 
vysoce kvalitních asfaltových šindelů. 
V roce 1998 doplnila svůj sortiment o pro-
filované ocelové tašky s posypem a z lako-
vaným povrchem. 

V krátké době si vydobyla vedoucí 
postavení v oblasti šikmých plechových 
střech nejen na skandinávském, ale i na 
evropském trhu. V současné době vyrábí 
ocelové tašky pod názvem Isola Powertekk 
v továrně v Norsku a v Bohdíkově u Šum-
perka.

Nízká hmotnost – výhoda 
pro rekonstrukce i novostavby

Ocelové tašky se vyrábějí z oceli 0,5 mm 
silné válcované za studena. Typ Powertekk 
Nordic váží 7,7 kg/m² a typ Powertekk CC 
dokonce pouze 5 kg/m². Při velikosti střechy 
100 m² se jedná o zatížení 1155 a 750 kg/
m². Ve srovnání s jinými pevnými krytinami 
může být střecha Powertekku až o 5 tun 
lehčí. Při rekonstrukcích jsou často krovy 
poddimenzovány, a nejsou proto vhodné pro 
použití těžké krytiny bez dodatečného zesí-
lení. Stejně tak u novostaveb může použití 
lehké krytiny hrát velkou roli v celkovém 
rozpočtu na stavbu. Díky nízké hmotnosti 
lze tašky Powertekk překládat i přes starou 
krytinu, jako jsou asfaltové šindele, plechové 
střechy, asfaltové pásy a další. Můžete tak 
ušetřit značné peníze za sundání staré krytiny, 
odvoz na skládku a poplatky za skládku. 

Dva povrchy, vysoká ochrana 
před korozí

Krytina Powertekk se vyrábí ve dvou 
povrchových úpravách. Typ Powertekk 
Nordic s povrchem s dobarvovanou kamen-
nou drtí a typ Powertekk CC s povrchem 
z tvrzené polyuretanové barvy. U obou typů 
je základní ocelový plech ochráněn něko-
lika vrstvami speciálních nátěrů. Nejlepší 
ochranu vytváří právě vrstva žárového 
pozinku o síle 275 g/m², která zajišťuje povr-
chovou ochranu oceli v místě poškození, 
řezů nebo proražení hřebem a šroubem. Na 
povrchu kovových materiálů je vždy určité 

elektromagnetické napětí. Jednoduše řečeno 
záporné ionty zinku se přemisťují na povrch 
kladně nabité oceli a pozvolna zabezpečí 
poškozené místo tak, že nedojde ke korozi 
materiálu. Proto není potřeba řezy a místa 
poškozená hřebem či šroubem zabezpečovat 
opravnou barvou. 

Široká škála barev
Powertekk Nordic se vyrábí v 7 a Power-

tekk Nordic v 6 barevnostních odstínech. 
Velmi oblíbené jsou zejména rustikální čer-
vená a šedá struktura. Tyto barvy vytvářejí 
dojem použití „staré“ pálené krytiny a byly 
s úspěchem použity na památkově chráně-
ných objektech v různých státech Evropy. 

Pro sklon střechy od 10 do 90
Tašky Powertekk lze pokládat na šikmé 

střechy o sklonu 10–90 stupňů. 

Malý formát – snadná a rychlá 
doprava a pokládka

Maloformátové tašky Powertekk lze 
snadno převážet, dopravovat na střechu 
a pokládat i za silného větru. Ocel je 
náchylná k tepelné roztažnosti a díky 
malému formátu tašek Powertekk se pod-
statně snižují negativní účinky roztažnosti 
oceli. I u složitých střech je díky malému 
formátu minimální prořez a odpad mate-
riálu. 

Dlouhá životnost a odolnost proti 
všem extrémním vlivům počasí

Ideální skloubení všech ochranných 
vrstev zajišťuje dlouhou životnost tašek 

Powertekk bez nároků na jakoukoliv údržbu. 
Zde je na místě dnes tak často používané 
heslo „Střecha pro další generace“.

Powertekk má největší boční přesah dvou 
sousedních tašek 88 mm, dokonalé přesahy 
horní a dolní řady tašek a 11 upevňovacích 
prvků na m². To je záruka odolnosti střechy 
z tašek Powertekk před extrémními vlivy 
počasí a i těmi nejsilnějšími větry, které se 
mohou na našem území vyskytovat. 

Kompletní systém doplňků
Rozsáhlý sortiment doplňků nemá kon-

kurenci. Veškeré příslušenství se vyrábí ve 
stejných barvách a se stejným povrchem 
jako tašky. Krajová taška pro tvar Nordic, 
pomocí které dostane střecha vzhled kla-
sické pálené krytiny, je v nabídce pouze od 
firmy Isola. 

Záruka
Záruka na typ Nordic je 30 let, na typ 

CC 15.

Distribuce
Isola již po řadu let buduje na českém 

trhu výjimečné a dlouhodobé partnerství 
se společnostmi PRVNÍ CHODSKÁ, 
Dachdecker a DaCH CZ. Prodejci těchto 
firem střechařským řemeslům rozumí 
a v otázce zajištění bezproblémových dodá-
vek materiálu a veškerého souvisejícího 
servisu jsou skutečnými odborníky. Ani 
krytina Isola Powertekk v tomto směru 
není výjimkou a s jakýmikoli dotazy se tedy 
bez váhání obraťte na některou z poboček 
uvedených firem.

Isola Powertekk
Dopita Tomáš, ISOLA
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Co byste rád zmínil k dosavadnímu 
dění ve střechařské branži v letošním 
roce?

Určitě by to byla dlouhá zima, ale ta už 
je naštěstí dlouho za námi. Od dubna pak 
začal ten pravý shon a zatím to vypadá, 
že střech pokrytých krytinou od PRVNÍ 
CHODSKÉ bude výrazně více než kdy-
koli předtím. Z konkrétnějších témat mne 
rychle napadá prudký nárůst cen kovů 
způsobený patrně spekulativními investi-
cemi fondů, aktualizace stavebního zákona 
s právní účinností od počátku příštího 
roku a avizované zrušení nižší sazby DPH 
u staveb pro bydlení. Možná, že i to nyní 
táhne stavební poptávku, přestože před 
sebou máme ještě celý rok 2007 a kdo ví, 

jak to dopadne s výjimkou pro tzv. „sociální 
bydlení“. Důležitým počinem v naší firmě 
je pak probíhající reklamní kampaň, která 
koncovým zákazníkům představuje PRVNÍ 
CHODSKOU jako „Centrum služeb pro 
šikmé střechy“, tedy organizaci, která inves-
tora provede realizací střechy od prvních 
úvah až po běžnou údržbu dávno dokonče-
ného zastřešení.

Nakolik podle Vás investoři reagují na 
nárůst cen mědi a titanzinku?

Dosavadní vývoj zatím nenaplnil mé 
osobní očekávání intenzivnějšího odklonu 
investorů od těchto kovů, nicméně nárůst 
obratů v alternativních materiálech pro 
klempířské systémy a falcované krytiny 
(například Prefa nebo Lindab) je znatelný. 
Myslím, že český člověk je povahou spíše 
konzervativní a důvěřuje léty vyzkoušeným 
praktikám – především používání mědi tak 
má velkou setrvačnost.

Roste zájem zahraničních dodavatelů 
o český trh?

Myslím, že ano. Aktivnější jsou pře-
devším dodavatelé různých doplňkových 
materiálů z východní, střední a jižní Evropy 

a z Číny. Častým rysem jejich nabídek je 
velmi dobrá cena, ale také nízká garance 
kvality a zcela nedostatečný servis napří-
klad ve smyslu řešení případných záručních 
problémů. Rozhodně však nechceme nic 
zanedbat a nabídky s nejlepším poměrem 
užitek/cena hledáme jak v tuzemsku, tak 
v zahraničí.

Co nového začala PRVNÍ CHODSKÁ 
v letošním roce nakupovat a nabízet 
zákazníkům, a s čím chcete ještě 
přijít?

V objemově nejpodstatnějších materi-
álech u nás došlo ke změnám spíše pouze 
v produktech stávajících dodavatelů. 
Informace o nich čtenáři určitě znají z pre-
zentací samotných výrobců. 

Z méně známých novinek bych rád 
uvedl šindel BAROS Bobrovka od Isoly 
splňující při přijatelné ceně evropskou 
normu ve všech parametrech, dále napří-
klad střešní paletové rampy a klempířské 
stroje Schlebach. Především jsme se však 
zaměřili a ještě dále chceme zaměřit na 
„drobnosti“ doplňující náš stávající sor-
timent. Na vybraných prodejnách tak už 
nabízíme širokou škálu spojovacího mate-
riálu (hřebíky, vruty, nýty), tesařská kování, 
laky na palubky atd. Toto zboží chceme 
zavést na všech pobočkách a dále k němu 
přidávat další položky vycházející z potřeb 
našich zákazníků. Naším cílem je, aby 
na našich prodejnách mohly pokrývačské 
i klempířské firmy nakoupit v přátelském 
prostředí vše, co pro realizaci svých zaká-
zek potřebují. Samozřejmě v odpovídající 
kvalitě a příznivé ceně – a k tomu by měl 
dobrý nákup přispívat.

Nadpis článku Zdeněk Zábranský
PRVNÍ CHODSKÁ 
27 let

… zatím to vypadá, že 
střech pokrytých krytinou 
od PRVNÍ CHODSKÉ bude 
výrazně více než kdykoli 

předtím

Jak to vidí ved
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Co byste rád zmínil k dosavadnímu 
dění ve střechařské branži v letošním 
roce?

Za léta, co pracuji v naší firmě, byla 
letošní zima snad nejdelší, a tak obchod se 
střechami v několika prvních měsících byl 
jen velmi pozvolný. Střechařská sezona tak 
začala teprve až někdy na přelomu dubna 
a května, kdy k nám konečně dorazilo tep-
lejší počasí. Ihned bylo znát, že na sluníčko 
jsme nečekali jen my obchodníci, ale i inves-
toři a pokrývači. Křivka nárůstu prodeje 
střech okamžitě rapidně vzrostla. Možná, že 
i jistý podíl v tomto nárůstu měla plánovaná 

změna DPH ve stavebnictví – zda a jak 
opravdu budou daně vypadat záleží pak na 
konečném rozhodnutí vlády ČR.

Nakolik podle Vás investoři reagují na 
nárůst cen mědi a titanzinku?

Nejen že se neustále zvyšují např. ceny 
ropy na světových trzích, a tím i následně 
ceny benzinu a nafty do našich „miláčků“, 
ale více nemilé pro nás a naše zákazníky je 
to, že se již poměrně dlouhodobě zvyšují 
také ceny klempířských výrobků, především 
pak výrobků z mědi a titanzinku. Tento 
trvalý nárůst cen v oblasti klempířských 
prvků způsobil o něco menší zájem něk-
terých investorů o výrobky především z již 
zmiňovaných materiálů, tj. mědi a titan-
zinku. Nelze to však plošně zcela zobecnit. 
V některých projektech jsou výrobky z Cu 
nebo Ti přímo navrženy a nemohou být jen 
tak nahrazeny jinými materiály. A pak řada 
investorů dává přednost „lepším“ mate-
riálům, a i přesto, že cena je o něco vyšší, 
výrobky z mědi a titanzinku požadují.

Roste zájem zahraničních dodavatelů 
o český trh?

Po vstupu ČR do EU se zahraničním 

dodavatelům otevřely dveře pro vstup na 
český trh. Pozvolna tak do Čech přichází 
řada dalších zahraničních dodavatelů. I my 
s některými spolupracujeme a snažíme se 
tak ve vybraném sortimentu vyhovět potře-
bám našich zákazníků. Zákazník tak u nás 
má např. možnost většího výběru ze stej-
ných (nebo podobných) druhů výrobků 
a může si zvolit, zda preferuje českého 
či zahraničního dodavatele. Do doby, 
než však bude např. plně vyřešena otázka 
legislativy ohledně certifikace na některé 
vybrané komodity, bude pohyb zahranič-
ních výrobků na trhu v ČR do jisté míry 
stále omezen.

Co nového začal Dachdecker 
v letošním roce nakupovat a nabízet 
zákazníkům, a s čím chcete ještě 
přijít?

Kromě některých novinek, se kterými 
letos přišli výrobci střešních krytin, chceme 
i my pro naše zákazníky nadále rozšiřovat 
stávající sortiment, zejména pak v oblasti 
střešních doplňků. Postupně tak (a to nejen 
v letošním roce) mohou u nás zákazníci 
nakupovat např. některé nové typy plasto-
vých doplňků. Letos bychom ještě chtěli 

rozšířit stávající sortiment o další druhy 
spojovacího materiálu či nářadí. Kromě 
trvalého rozšiřování našeho sortimentu se 
snažíme pokrývačům a klempířům vychá-
zet vstříc i v jiných sférách a oblastech. 
Jen jako příklad bych rád zmínil to, že 
naše jednotlivé sklady (prodejny) postupně 
vybavujeme odvíječkami svitků a profilo-
vacími stroji, na kterých ve většině případů 
dokážeme nastříhat a připravit zboží dle 
požadavků zákazníka.

Jiří Toms
DACHDECKER 

43 let

Kromě některých 
novinek, se kterými letos 
přišli výrobci střešních 
krytin, chceme i my pro 
své zákazníky nadále 

rozšiřovat náš sortiment

oucí nákupu?
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Plechové krytiny jsou tradičním zastřešením 
nejen díky vlastnostem, které jim tento materiál 
dává. V závislosti na kvalitě použitého plechu a jeho 
povrchové úpravě lze dosáhnout mimořádně dlouhé 
životnosti a zajímavého vzhledu. 

LindabTopline tvarem vlny napodobuje tvar, 
vzhled i barevnost klasické skládané krytiny a při-
tom dosahuje prakticky pětiny její hmotnosti. 
Takový váhový rozdíl je důležitý především při 
rekonstrukcích starších objektů a znamená velkou 
úsporu i při dimenzování krovu a základů. 

Krytinu LindabTopline ocení i památkáři. Je 
velice variabilní, a díky dokonalé imitaci tašky si 
našla místo na městských i venkovských staveních 
i na památkových objektech. Další její výhodou je 
možnost montáže na velmi nízké sklony, a to již od 
14°. Krytina se lisuje z nekonečného pásu plechu 
o stavební šířce 1 m, což umožňuje délku tabule 
přizpůsobit rozměru krovu s přesností na centime-
try. Samotná pokládka je díky tomu velmi rychlá 
a snadná a s minimálním odpadem. 

Základním materiálem pro výrobu této střešní 
krytiny je vysoce kvalitní žárově pozinkovaný oce-
lový plech o tloušťce 0,5 mm, na který je nanesena 
vrstva polyesterového laku o tloušťce 25 nebo 
50 µm. Silnější vrstva, nazývaná HB Polyester, 

je odolnější na mechanické a che-
mické namáhání, a disponuje tak 
vyšší životností. Krytina nevyžaduje 
žádné natírání ani jinou speciální 
údržbu. Krytina LindabTopline je 
vybavena dvěma pojistnými vod-
ními drážkami, které spolehlivě 
odvádějí vodu a prakticky znemož-
ňují možnost zatečení vody pod 
krytinu.

Pravidla pro správnou montáž a použití
Taškové tabule se kladou od okapu k hře-

benu a bočně se překládají. V přeložení se skrývá 
dvojice podélných drážek, která zachycuje větrem 
hnanou vodu a přerušuje vzlínavost vody proti 
spádu. Nehrozí tak zatečení ani při postupném 
odtávání sněhové pokrývky. Kotevním prvkem jsou 
samořezné šrouby s podložkou z EPDM pryže, 
která je schopna odolávat vlivům přímého slunce 
a mrazu po celou dobu životnosti krytiny. Šrouby 
se umisťují do spodku vln krytiny, což znemožňuje 
zatečení vody. Doporučené množství šroubů je 7 
ks/m². Jednotlivé tabule střešní krytiny se navzájem 
spojují nýty nebo příslušným druhem šroubů. 
Uchycení krytiny musí být spolehlivé zejména na 
okrajích střechy, kde je sání větru nejsilnější a hrozí 
tam nebezpečí odtrhnutí kraje zakrytí. Veškeré 
řezy a střihy tabulí, vyjma úžlabních plechů, jsou 
zakryty dalším střešním prvkem (hřebenáčem, ští-
tem apod.). Přesto však musí být hrana dělení 
zatřena speciální správkovou barvou.

Při montáži a potřebných úpravách krytiny 
nesmí být nikdy použita úhlová bruska, která neú-
měrně zahřívá řezaný materiál a vytváří nebezpečí 
poškození v okolí řezu.

Aby mohla krytina správně fungovat, je třeba 
zajistit správnou skladbu střešního pláště. Plechové 
taškové tabule jsou celistvé, což přináší mnoho 
výhod, ale na druhou stranu znesnadňují prostup 
vodních par z prostoru pod střechou. Plechové stře-
chy by proto měly být dobře odvětrávané. Nasávání 
vzduchu se doporučuje provést okapovou hranou 
a odtah par umožnit větraným hřebenem střechy. 
Pokud je plocha střechy rozsáhlá, je na místě 
použití prvků větrání v ploše krytiny. V sortimentu 
firmy Lindab jsou větrací tvarovky přesně pasující 
do tvaru krytiny. Pokud je střecha uvažována jako 
větraná, nepoužívá se těsnění vln krytiny. 

Pravidlem by mělo být použití správné difuzní 
fólie, která umožní prostup par 
pod krytinu a odvede případný 
kondenzát vysrážený na krytině 
mimo střešní konstrukci, např. do 
okapového žlabu.

Montážní návody
Lindab poskytuje odborné 

manuály s užitečnými informa-
cemi o postupech montáže a řešení 
detailů, a tým techniků Lindab 
je kdykoli připraven poskytnout 

odborné konzultace k montáži krytiny.  V letošním 
roce byly vydány nové montážní návody na dva 
produkty – lehkou střešní krytinu LindabTopline 
a krytinu se stojatou drážkou Lindab PLX. Oba 
montážní návody obsahují celou řadu nových a cen-
ných informací. Ty jsou doplněny o čerstvé poznatky 
z praxe, obsahují více detailů, podrobně popisují 
různá řešení střešních skladeb, řešení detailů u aty-
pických střech vždy ve vztahu k dané krytině. Každé 
doporučení a rada, jak postupovat při montáži 
a které etapy montáže nepodcenit, jsou prověřeny 
praxí a mají za cíl usnadnit montáž krytin a napo-
moci bezvadnému výsledku, se kterým bude spoko-
jen jak montážník, tak sám uživatel. Součástí nových 
montážních návodů je také doporučené náčiní, 
popis strojů a informace o možnostech jejich zapůj-
čení, balení zboží, doporučené způsoby manipulace 
s materiálem a řada dalších užitečných informací. 

Montážní návody si můžete objednat na 
tel. 233 107 200, e-mailem na info @ lindab.cz, 
www . lindab.cz, nebo vyzvednout osobně na všech 
pobočkách PRVNÍ CHODSKÉ, Dachdeckeru 
a DaCH cz. Poměrně čerstvou novinkou je matný 
povrch profilované ocelové krytiny. Firma Lindab 
ho začala vyrábět ve třech nejoblíbenějších odstí-
nech – hnědé, cihlově červené, tmavě šedé a zcela 
nová je barva terakota.

Profilovaná plechová krytina LINDAB
marketingové oddělení LINDAB
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Stalo se již tradicí, že poslední květ-
nový víkend pořádá firma Dachdecker 
spol. s r. o. pro své dodavatele materiálů 
a služeb volejbalový turaj na Jesenické pře-
hradě u Chebu.

Letos tento turnaj proběhl již po osmé 
ve dnech 26. 5.–27. 5. 2006. Letošní roč-
ník, kterého se zúčastnilo celkem 72 účast-
níků, se poprvé uskutečnil ve sportovním 
areálu města Cheb ve Dřenicích. Místo 
je pro pořádání takové akce v porovnání 
s předcházejícím místem konání lepší díky 
dostatečnému zázemí.

Stává se však také bohužel tradicí (3 roč-
níky po sobě), že počasí tomuto klání 
nepřeje. Letos se v páteční podvečer nad 
karlovarský kraj přihnaly přívalové deště 
a silný vítr. Tradičně dobrou atmosféru 
setkání spolupracujících firem však tato 
nepřízeň počasí ani v nejmenším nepoka-
zila. Naopak, účastníci setkání se museli 

ještě více „semknout“, aby se vešli pod 
zastřešenou terasu. Kapela Kontakt z Hor-
ního Slavkova dlouho odolávala nepřízni 
počasí a hrála jednu „pecku“ z domácího 
i zahraničního repertoáru za druhou. Když 
však přívalový déšť začal ohrožovat bezpeč-
nost muzikantů, museli promáčený stan 
přenechat diskdžokejovi Vaškovi Korbelovi. 
Ten pak pokačoval v muzice až do rána jak 
u něj bývá dobrým zvykem. I přes nepří-
znivé počasí si účastníci zatancovali a bylo 
jim i letos prostě fajn.

Druhý den volejbalový turnaj pokračoval 
v tělocvičně v Chebu. Celkem se o pohár 
utkalo 7 družstev. Někteří z hráčů a i ně-
které týmy předvedli skutečně pěkné výkony, 
který přihlížející nejednou ocenili potleskem. 
Hrálo se ve dvou skupinách a pak první dva 
z každé skupiny vytvořili nejsilnější čtveřici 
a utkali se o pohár. Zbývající mužstva hrála 
o páté až sedmé místo.

A jak to všechno dopadlo? Na prvním 
místě se umístila firma KM Beta, na dru-
hém firma Bramac a třetí místo patřilo 
firmě HPI cz. Další pořadí: DEG 1, Velux, 
Alva a DEG 2.

Také již skoro tradičně si naše firma 
na medaile „nesáhla“, ale to vůbec nevadí.
Důležitá byla spokojenost všech účastníků 
a jejich rozloučení, „Tak příští rok zase 
nashle.“

Dachdecker Macher 2006

Dejte svému domu 
novou tvář 

Lindab Rainline je barevně stálý, 
bezúdržbový a lehce instalovatelný  

okapový systém zhotovený z oceli. 
Díky ochranné povrchové úpravě 
je odolný proti korozi, a to 
zaručuje jeho dlouhou životnost. 

Je k dostání v osmi barevných 
provedeních, které můžete využít 
k dokonalému sladění barev vašeho 
domu. Nechte se inspirovat naší 

novou brožurou. K nahlédnutí 
u vašeho nejbližšího 
prodejce střešních 

systémů. Seznam 
prodejců a další 
informace naleznete 
na www.lindab.cz

Trčka Miloš, Dachdecker
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Značka, brand, slogan, claim, image. Slova, jenž už v dnešní době dávno nejsou skloňo-
vána pouze marketingovými odborníky a které ať přímo či nepřímo svým prostřednictvím 

přenášejí mentální obtisk každé společnosti. Každá marketingově orientovaná firma si je 
toho vědoma, na těchto atributech pracuje a neustále se snaží přicházet na nové formy 
komunikace vůči svým zákazníkům. Mezi takovéto společnosti se řadí také PRVNÍ 
CHODSKÁ, jež do roku 2006 vstoupila se svým novým komunikačním konceptem 
„Fachman“.

Koncept „Fachman“ je postaven na personifikaci značky PRVNÍ CHODSKÁ, tedy 
na jejím zosobněním do živé postavy zkušeného řemeslníka – střechaře, který za značku 

promlouvá a je jejím živým obrazem. Fachman je přátelský chlapík, odborník na slovo vzatý, 
má za sebou stovky střech, vždy drží slovo a za každé situace dokáže správně a rychle poradit. 

Fachman tak od začátku tohoto roku promlouvá ke koncovým zákazníkům i reali-
začním firmám z novin, časopisů, billboardů, internetových stránek a jeho charizmatický 
hlas je k zaslechnutí také v rádiu. Fachman je zbrusu novou ikonou společnosti PRVNÍ 
CHODSKÁ, prostřednictvím které budeme i nadále komunikovat, a určitě ji tak budete 
spatřovat stále častěji. 

Popřejme mu tedy hodně štěstí.

Fachman
Marek Jiří

Výherci soutěže z DACHrevue 11/2006
Výherci z minulého čísla: Martin Štěřík, Cheb; Jan Kmínek, Praha; Petr Řepík, České Budějovice.
Vážení čtenáři, v tomto čísle Vám žádnou soutěž nepřínášíme, ale v dalším čísle se již na ni určitě místo najde.

Mobilní telefon od PRVNÍ CHODSKÉ
Na začátku letošního roku nabídla PRVNÍ CHODSKÁ svým smluvním partnerům za účelem usnadnění komunikace výhodnější 

volání přes mobilní operátory T- Mobile a Eurotel. Ukázalo se, že o tuto službu je velký zájem, a proto nyní připravuje další rozšíření 
a vylepšení těchto služeb, např. zvýhodněné nákupy mobilních telefonů, možnost využití slev v rámci VPN (vnitropodniková síť – sku-
pina, v jejímž okruhu je možné komunikovat skutečně za minimální poplatky), nebo získání zajímavých tarifů. 

Bližší informace sdělí: Mgr. Kateřina Vaňurová: 721 436 336, kvanurova@chodska.cz



Klenčí pod Čerchovem
Klenčí pod Čerchovem 320
tel./fax: 379 794 881

Plzeň
Jateční třída
tel./fax: 377 470 208

Rudná – Chrášťany
Chrášťany 140
tel./fax: 311 670 948

Písek – Smrkovice
Smrkovice 5
tel./fax: 382 264 394

Planá u Mariánských Lázní
Nádražní
tel./fax: 374 794 022

Klatovy
Jateční ulice
tel./fax: 376 323 399

České Budějovice
Karolíny Světlé 6
tel./fax: 387 330 090

Líbeznice
Mělnická 109
tel./fax: 283 980 666

Zbiroh
Bezručova 145
tel./fax: 371 794 909

Dobříš
Nádražní 274
tel./fax: 318 521 075

Jinřichův Hradec
Otín 193
tel./fax: 384 320 619

Pelhřimov
Na Lhotkách 239
tel./fax: 565 321 235

PRVNÍ CHODSKÁ

www.chodska.cz info@chodska.cz

Dolní Rychnov
Dobrovského 1936
tel.: 352 623 790
fax: 352 623 774

Chomutov
Pražská 585
tel.: 474 638 733
fax: 474 638 732

Karlovy Vary
Plzeňská 17
tel.: 353 228 341
fax: 353 222 262

Kladno
Vinařice-Barré
tel.: 312 275 503
fax: 312 273 582

Litoměřice
Litoměřická kotlina 383
tel.: 416 531 732
fax: 416 531 732

DACHDECKER 

www.dachdecker.cz info@dachdecker.cz

Pučery-Zásmuky

tel.: 321 790 652-3
fax: 321 792 651

DaCH cz

www.dach.cz dach@dach.cz
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