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SLOUPEK JEDNATELE

O

Sloupek jednatele
Sloupek jednatele
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Ing. Vladimír Zábranský
jednatel, PRVNÍ CHODSKÁ

Ing. Vladimír Zábranský,
jednatel, PRVNÍ CHODSKÁ
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NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI
Změna jména
šindelů
Cambridge.
Od roku 2010 se tyto šindele budou nazývat Harvard.
Společnost IKO přichází s novinkou týkající se šindelí
typu bobrovky – Na velikosti záleží! S tímto sloganem
přichází společnost IKO, aby upozornila na novinku, která je platná od poloviny října 2009. Všechny šindele typu
bobrovky (Superglass Biber, Victorian a BiberShield) mají
nyní větší výřez o 1,3 cm pro estetičtější vzhled na střeše.

Novinka v sortimentu:
Hřebenáč Irregular, samolepicí
bitumenový hřebenáč pro šindele.
Překrytí prvků hřebene může být
podle druhu střechy rozdílné.

Nové produkty

s nadstandardní kvalitou
a optimální cenou.

Rheinzink přestal vyrábět
oboustranná (univerzální)
čela ve všech velikostech
A nebudou již k dispozici. Místo těchto čel
budou nadále pouze čela pravá a levá.

Pružná plsť SF 32
NEJLEPŠÍ LAMBDA NA TRHU
v minerálních izolacích.
Velmi dobrá cena za nejlepší možný produkt s unikátními
mechanickými vlastnostmi.
Izolační plsť DF 37– vysoká kvalita, skvělá pružnost a naprosto přijatelná cena za výbornou kvalitu.
Příčková plsť TWF FONO – tepelná, akustická a protipožární izolační plsť v nových tloušťkách do příček 50, 75
a 100 mm.

Soutěž s PRVNÍ CHODSKOU a KM Beta
Ing. Milan Sartorius, PRVNÍ CHODSKÁ

PRVNÍ CHODSKÁ ve spolupráci s výrobcem
betonových střešních krytin KM BETA připravila
pro své zákazníky odběratelskou soutěž
o atraktivní cenu. Soutěž byla vyhlášena
v zářijovém Plusu. Každá faktura za zboží
od společnosti KM BETA nad 50 000,- Kč, které
bylo odebráno u PRVNÍ CHODSKÉ během září,
byla zařazena do slosování o poukázku v celkové
hodnotě 36 000 Kč na letecký zájezd dle svého
výběru u cestovní kanceláře KM Travel. Vítězem
se stal pan Roman Pléha, který nakupuje zboží
na pobočce v Lukově. Podle slov manažera
pobočky Pavla Kodejka nemohl takovému štěstí
nejdříve ani uvěřit, ale po skutečném předání
poukázky se už na zájezd do teplých krajů velmi
těší a na dovolenou pozve i svou přítelkyni.
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NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI
Od 1.2. 2010
změna designu!
Novinka
GOLDEN OAK (GO)
Firma Roto vyslyšela přání některých zákazníků a přichází
s novým plastovým oknem v barvě dřeva s typem Golden
Oak – Golden Oak je výsuvně kyvné zateplené plastové
střešní okno řady 73 TOP s dřevěným dekorem zlatého
dubu. Dodáváno bude výhradně se zateplením, v celé rozměrové řadě plastových střešních oken. Touha uživatelů
podkrovních prostor mít bezúdržbové střešní okno, které
v interiéru bude stylově jednotné s dřevěnými prvky podkroví, je touto novinkou naplněna.

Pro zcela zatemňovací
rolety DKL, kombinované
rolety DFD a žaluzie PAL.
Tyto uvedené výrobky
budou mít oproti současným roletám a žaluziím
rozdílnou konstrukci –
viditelně rozdílný design
bočních lišt a horní krycí
lišty.

Lepidlogram

Inovovaný střešní profil Classic SR35475B bude nahrazen inovovanou verzí.

Rychlá orientace v lepícím a těsnícím programu Delta.
Pomocí lepidlogramu vyberete prakticky, rychle
a neomylně vždy tu správnou kombinaci materiálů, tak,
jak je doporučeno výrobcem.

Od té předešlé se liší především tím, že nová verze
Classic SR35-475D má u okapové hrany speciální ohyb,
která zaručí delší životnost profilu, ale i krovů z důvodu
lepšího zabezpečení vodotěsnosti u okapů.

DACHPARK na druhém místě v soutěži VODAFONE firma roku 2009
Ing. Milan Sartorius, PRVNÍ CHODSKÁ

Montuj a hraj plus
2009

Společnost Dachpark se nyní může pyšnit
novým titulem! Po třech úspěšných letech 20062008, kdy v soutěži Firma roku Plzeňského kraje
získala PRVNÍ CHODSKÁ první místo, se letos
v soutěži vyhlašované Hospodářskými novinami
prosadila i dceřiná firma DaCH cz, s.r.o. V soutěži
Firma roku Karlovarského kraje 2009 obsadila
naše společnost vynikající druhé místo.
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DACHDECKER
Zlaté české ručičky
Václav Kučaba, DACHDECKER

Tak jako všude, i mezi klempíři existují výjimky – dobří a zruční řemeslníci. Nebojí se složitější výroby jak střešních, tak ozdobných prvků. V tomto případě střešních „ozdob“ dle přání
zákazníka.

Výrobou 10 metrů a 30 centimetrů dlouhého hada, který
se skládá z 12 tisíc ručně stříhaných šupin strávil téměř 7
měsíců čistého času. I svou hmotností, téměř 70 kg, se tento výrobek řadí mezi opravdové zvláštnosti, co se střešních
ozdob týče. Toho si je vědom i současný majitel, který svoji
chloubu zabezpečil jak kamerou, tak dotykovým a pohybovým čidlem. A není se čemu divit, jen hodnota materiálu
je v řádech desetitisíců korun…

Je ale jen jedním z mála opravdu zručných řemeslníků, kteří si troufnou na takto jak časově tak řemeslně náročnou
práci bez použití strojů a lisů. A takoví řemeslníci mohou
být na svoji práci bezezbytku pyšní.
Tento tělem i duší stále mladý klempíř vyrábí na přání svých
zákazníků ozdobné korouhvičky, plechové štítky, kohouty,
drobné ozdoby a zcela neočekávaně i taková monstra, jako
je například tato anakonda.
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KM BETA
Nové střešní krytiny KM Beta
Jiří Foltýn, KM Beta

KB Beta zdokonalila technické i užitné vlastnosti nejžádanější
profilované betonové střešní krytiny.
Nová střešní krytina KMB Beta 2008 je řečeno motoristickou
terminologií výsledkem „faceliftu“ nejžádanější profilované
betonové střešní krytiny od společnosti KM Beta a.s. Zdánlivě
drobné úpravy lícní a rubové strany podstatně zvýšily technické
i užitné vlastnosti novinky. KMB BETA 2008 vyniká nižší hmotností
při zachování požadované vysoké pevnosti, zvýšenou vodní
drážkou, větší vůlí v této vodní drážce a navíc i vylepšenou
stabilitou řezaných tašek. Novinka je podobně jako ostatní krytiny
od společnosti KM BETA a.s. vyráběna z prvotřídních surovin,
především z vysoce kvalitního křemičitého písku z lokality zvané
„Moravská Sahara“. KMB BETA 2008 je dostupná ve třech variantách
povrchové úpravy a v sedmi barevných odstínech.
Výraznou předností betonové krytiny je její vysoká pevnost
a zároveň nižší hmotnost. KMB BETA 2008 je v podélném i příčném
směru vyztužena, což zvýšilo její lomovou pevnost při současném
snížení hmotnosti. Nová taška KMB BETA 2008 má hmotnost 4,25
kg, je tedy o čtvrt kilogramu lehčí oproti původní střešní tašce KMB
BETA. Při spotřebě asi 10 ks na metr čtvereční se jedná o úsporu
cca 2,5 kg/m2 a tedy výrazně menší zatížení krovu. Pevnost tašky
je mimořádně důležitá zejména v oblastech s vysokým výskytem
sněhových srážek – KMB BETA 2008 unese podstatně více než
normou požadovaných 2000 N.

KMB BETA 2008 je doslova„imunní“ proti zatékající či vzlínající vodě.
Díky zvýšení vodní drážky a její úpravě (zvýšení počtu výstupků
ze 2 na 3) totiž voda nemá šanci dostat se do střešní konstrukce.
Takto upravené vodní drážky zamezují možnému zatékání vody
a zároveň eliminují vzlínání vody v případě, že na střeše zůstane
ležet vrstva sněhu.
Díky zvýšení vůle vodní drážky do sebe jednotlivé tašky lépe
a přesněji zapadají. Tato inovace v praxi znamená pohodlnější,
snadnější a přesnější skládání tašek na střeše.
Vyšší stabilita řezaných tašek v úžlabí či nároží je výsledkem dalšího
vylepšení střešní tašky KMB BETA 2008 - přidání druhého výstupku
v detailu odsazení od střešní lati. Díky této inovaci se řezaná taška
položí na dva stabilní body (u závěsu tašky) a nekýve se. I když
se při správném technologickém postupu mají jednotlivé tašky
v nároží a úžlabí připevňovat, často se tak neděje – a právě v těchto
situacích se kladně projeví zvýšená stabilita nové tašky KMB BETA
2008.
O dokonalejší ochranu proti poškození tašek už při dopravě se
zasloužilo odlehčení patního žebrování spojené se snížením
vzájemné kontaktní plochy rubové a lícní strany střešních tašek
v paletě. Plocha žebrování byla rozdělena na dvě menší plochy
žlábkem a opatřena silikonovým páskem - díky tomu jsou tašky
na paletě při manipulaci chráněny proti poškození.
KMB BETA 2008 nabízí tyto odstíny: cihlově červený, višňový,
hnědý, šedý, černý, zelený a modrý.
Povrchové úpravy
Kvalitní povrchové úpravy tašek zajišťují jejich dlouhou životnost,
rovnoměrnou barevnost v celé ploše a barevnou stálost. Zákazník
si může vybrat z těchto možností:
Elegant - dvojitý akrylátový nástřik,
Briliant - speciální dvojitý nástřik s leskem,
Standard - probarvený beton bez povrchové úpravy.
Společnost KM Beta nabízí 30-ti letou záruku na kvalitu
materiálu, pevnost, mrazuvzdornost a neprosákavost
betonových tašek KMB BETA, ze zkušeností ale lze říci,
že betonová krytina KMB BETA má životnost až 100 let.
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JAK TO VIDÍ...
Martin Maťovka

product manager pro klempířinu a stroje
DACHDECKER
Věk: 33
Od kdy jste na firmě: 1995
Co patří mezi Vaše záliby, koníčky:
motorky, auta, parašutismus, cestování a posledních pár let
i rodinka
Oblíbené jídlo a pití:
biftek/svíčková, pivo
Domácí mazlíček: pes, i když není úplně můj
Nej hudba: Rock a všechny jeho novodobé podoby
Oblíbený dopravní prostředek: motorka, ale někdy i kolo
Kontakt: mobil: 602 781 763, matovka@dachdecker.cz

Jak se u Vás, v roce často zmiňované krize, prodává nářadí a další vybavení pro pokrývače a klempíře?
Je vidět, že téma letošního roku „krize“ se dotkla i našich
zákazníků. Jednak jsme nepociťovali takovou poptávku
po těchto strojích a u spousty firem, které původně měly
zájem o nákup těchto strojů, nebo měly od nás nabídky
a opravdu vážně uvažovaly o zakoupení, tak s nákupem
otálejí a čekají, jak se věci vyvinou a dají do pořádku.
Je pravdou, že toto se týká spíše strojů velkých (profilovaček, falcovaček či ohýbaček). Co se týká ručního nářadí
v tom bych velké změny neviděl, jelikož jde o zboží, které je
potřeba ke každodenní práci a samozřejmě se časem ve firmě poškodí, ztratí, nebo nastoupí noví zaměstnanci, které
je potřeba také vybavit. Navíc jde o zboží, jehož hodnota se
pohybuje v poměrně malých finančních částkách.
Co můžete nabídnout navíc svým zákazníkům při prodeji nářadí?
Kromě našeho poměrně širokého sortimentu v podobě
ohýbaček a odvíječek od firem Stach, Bří Švarcové, Schechtl, Schröder, nebo ručního nářadí v podobě kladívek, nůžek,
ohýbacích kleští na plechy, roztahováků na svody od firem
Mask, Rau, Freund, Pickard, také možnost si některé tyto
výrobky vyzkoušet v podobě našich služeb, na kterých je
určitě vidět úspora času a kvalita a rychlost práce v případě,
že se tyto stroje využívají.
Objevila se ve Vaší nabídce nářadí v letošním roce nějaká novinka, na kterou byste chtěl zákazníky upozornit?
Zajímavé jsou například ruční
kotoučové nůžky od firmy Rau,
které umožnují rovný a jednoduchý řez kdekoliv na stavbě
nebo na střeše, vzhledem k velikosti a hmotnosti. Dále pak
například ruční pojezdová stavěčka plechů, na které je možné
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ohnout plech plynule, například při výrobě parapetů, nebo
při oplechování komína, kdyby takové věci bylo jinak nutné
připravit na ohýbačkách v dílně.
Čekáte, že i na konci letošního roku budou firmy, které
část vytvořeného zisku věnují do nákupu nového vybavení za účelem zvýšení produktivity?
Vzhledem k tomu, co jsem již říkal na začátku našeho rozhovoru, si myslím, že firmy opravdu řeší dnes daleko důsledněji veškeré náklady a ani končící rok a každoroční utrácení peněz před koncem roku, na které jsme byli zvyklí, dle
mého názoru nebude v takovém rozsahu, jak tomu bývalo

Jak to vidí
dříve. Proto jsme pro ty, co opravdu uvažují o nákupu a vybavení svých dílen, připravili výrazné slevy, se kterými nám
pomohli naši dodavatelé a které v jiné ročním období nejsme schopni poskytnout. Myslím si, že by to mohlo přispět
k jejich rozhodování o investicích správným směrem k rozvoji našeho řemesla.
Jste optimisté ve výhledu na prodej nářadí v nadcházejícím roce?
Příští rok, vzhledem k situaci v našem státě co se týká stavebnictví, vidím podobně jako letošní rok.
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JAK TO VIDÍ...
Jan Skořepa

vedoucí pobočky
PRVNÍ CHODSKÁ

Věk: 32
Od kdy jste na firmě: duben 2008
Co patří mezi Vaše záliby, koníčky:
sportovní kynologie
Domácí mazlíček: dobrman
Oblíbené jídlo a pití: těstoviny
Nej hudba: The Beatles
Oblíbený dopravní prostředek: auto
Kontakt: mobil: 725 502 701
e-mail: jskorepa@chodska.cz

Jak se u Vás, v roce často zmiňované krize, prodává nářadí a další vybavení pro pokrývače a klempíře?
V letošním roce jsem zaznamenal výrazně menší zájem
o dražší stroje a zařízení např. profilovačky Schlebach
nebo ohýbačky od bří. Švarců. U ručního nářadí jako jsou
kleště, nůžky, kladívka apod. je zájem podle mého stejný.
Jedná se o spotřební materiál, který klempíři průběžně doplňují podle toho, jak jim co doslouží, případně na stavbě
„zmizí“.
Co můžete nabídnout navíc svým zákazníkům při prodeji nářadí?
Rádi zákazníkům na každé pobočce předvedeme vybrané
zboží a jeho použití.

Objevila se ve Vaší nabídce nářadí v letošním roce nějaká novinka, na kterou byste chtěl zákazníky upozornit?
Není to úplně novinka, ale z nabídky bych určitě vyzdvihnul
rozšiřovač svodů – tzv. hrdlovačku. Tento výrobek umožní
klempířům upotřebit v podstatě téměř všechny zbytky svodů, které jim na dílně zbývají.
Čekáte, že i na konci letošního roku budou firmy, které
část vytvořeného zisku věnují do nákupu nového vybavení za účelem zvýšení produktivity?
Určitě jako každý rok před koncem roku očekávám nárůst
prodeje v této části sortimentu. PRVNÍ CHODSKÁ každoročně v tomto období nabízí různé akční slevy, případně je
možné k zakoupenému nářadí získat i vánoční dárek. V loňském roce to byly např. autodráha, auto na vysílačku nebo
kopací balón. Nechme se překvapit co bude letos.

odborníci
na nářadí

Jste optimisté ve výhledu na prodej nářadí v nadcházejícím roce?
V příštím roce očekávám podobný trend prodeje jako letos.
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PRVNÍ CHODSKÁ
PRVNÍ CHODSKÁ zahájila výrobu příhradových vazníků
Miloslav Strnad, PRVNÍ CHODSKÁ

V areálu dřevovýroby PRVNÍ
CHODSKÉ v Trhanově na Domažlicku byl instalován nový lis
a pokosová pila na výrobu
lisovaných
vazníků,
výroba
příhradových vazníků je již v plném
provozu. „Zákazníci si mohou
objednat příhradové střešní vazníky
s pro-lisovanými trny a to sedlové,
pultové, valbové atd. Zákazníkům
vycházíme vstříc i v případě

atypických zakázek. Výrobní
linka je schopná vyrobit vazníky
do 30 m rozpětí,“ vysvětluje
Miloslav Strnad, vedoucí střediska
Nejčastější použití těchto vazníků je
u rodinných a bytových domů, dále
jsou to sklady, výrobní a sportovní
haly, obchody, přístřešky a další.
Výhodami těchto příhradových
vazníků jsou bezesporu úspora

Paintball, aneb boj na život a na smrt
Václav Kučaba, DACHDECKER

V sobotu dne 24.10. se uskutečnily dva
paintballové turnaje, za účasti přibližně 50
bojechtivých osob a to jak z řad zákazníků,
tak z řad odvážlivých zaměstnanců
DACHDECKERU. Jeden se uskutečnil na hřišti
Rychlé Roty v Horní Kamenici u Slaného,
druhý na hřišti Aligátor u Ústí nad Labem.
Nad oběma stanovišti se oproti předpovědi
od 12. hodiny roztáhla zamračená obloha
a rozzářilo se slunce, takže podmínky pro
hru byly na říjen více než vynikající.
Na každém místě byly připraveny zbraně,
náboje, chrániče, overaly a v žádném
případě nesměli chybět instruktoři. Jak
se však ukázalo, přijeli samí ostřílení
paintballoví hráči a instruktoři byli spíše na
ocet a starali se spíše o dodržování regulí
hry. Před začátkem provedli instruktoři naše „vojáky“ rozsáhlými hřišti se spoustou překážek, vysvětlili jim pravidla, ukázali místa,
kam se při hře nesmí a když se všichni přítomní rozdělili na týmy, mohlo vše začít. Hry byly započaty úderem 13. hodiny a končily
až po setmění, tudíž po 19. hodině večerní. Po celou dobu byly k mání steaky, kotlety, klobásy a spousta dalšího jídla. K pití
nechyběla točená Plzeň, Gambrinus, nealkoholické pivo v plechovkách, studené a také občas potřebné teplé nápoje. Všichni
přítomní projevili velkého bojovného a teamového ducha a po celou dobu panovala velice příjemná přátelská atmosféra.
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DEN BRAVEN

materiálu a úspora ceny. Dále
je to rozměrová a tvarová
variabilita, jednoduchost a rychlost montáže a další. Kvalita,
rychlost a výroba atypů – to
jsou zásady, které středisko
dřevovýroby PRVNÍ CHODSKÉ
garantuje svým zákazníkům.
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PICARD
Nová klempířská dílna PRVNÍ CHODSKÉ
Jan Soukup, PRVNÍ CHODSKÁ

V nové pobočce PRVNÍ CHODSKÉ v Českých
Budějovicích jsme od jejího slavnostního otevření v dubnu
tohoto roku přivítali a obsloužili stovky zákazníků. Naší
snahou je poskytovat zákazníkům kromě široké nabídky
sortimentu i kvalitní služby.
Z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili jednu
z nejmodernějších klempířských dílen na jihu Čech.
K dispozici máte dva moderní ohýbací stroje oba s možností
podélného dělení materiálu. Dále můžete použít 6 metrů
dlouhý pracovní stůl, jehož součástí je odvíječ svitků
s digitálním měřidlem a příčnou děličkou materiálu. Ani
příprava menších svitků plechu pro přepravu do Vaší dílny
nebo na stavbu není problém. Naše dílna je vybavena také
elektrickým zařízením pro navíjení plechu ze svitků.
Zkrátka k dokonalé prodejně jsme pro vás připravili
i dokonalou dílnu a to vše jen proto, že nám na spokojenosti
našich zákazníků skutečně záleží. Přijďte se sami přesvědčit
do naší nové dílny a zimy se bát rozhodně nemusíte, protože
naše dílna je samozřejmě vytápěná!
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DÖRKEN
Výstava Moderní dům a byt
Mgr. Kateřina Štychová, PRVNÍ CHODSKÁ

Po několika letech, kdy se PRVNÍ CHODSKÁ prezentovala pouze na hlavní
střechařské akci celého roku (výstavě Střechy Praha) jsme se letos na jaře rozhodli
zúčastnit se i několika regionálních výstav. První z nich byla známá výstava
v Hobby v Českých Budějovicích, druhou z nich byla o poznání menší plzeňská
výstava „Moderní dům a byt“.
V naší expozici jsme návštěvníkům představili jednak výběr z portfolia střešních
krytin, které nabízíme, dále jsme se však zaměřili na odprezentování několika
novinek. Na našem stánku tak byly k vidění lisované příhradové vazníky, vzorek
krovu nebo typové pergoly zpracované CNC technologií a v neposlední řadě
fotovoltaické panely naší divize Maxisun.
Účast a zájem návštěvníků předčily naše očekávání, a přestože rozhodně nešlo
o „specializovanou výstavu“ zaměřenou čistě na stavebnictví, hodnotíme tuto
marketingovou aktivitu úspěšně - opět se nám podařilo rozšířit povědomí
o značce PRVNÍ CHODSKÁ mezi zákazníky nejen z Plzeňska.
„Největší pozornost si získaly klasické tvrdé střešní krytiny, ale i plastové šindele.
Mnoho dotazů návštěvníků bylo směřováno na „současný hit“ fotovoltaické
panely. Zároveň jsme také získali kontakty na mnoho potencionálních zákazníků,
využívají se slevové kupóny, řeším již první zakázku na dodání materiálu
na celou střechu. Pokud bude chuť a prostředky rozhodně budu pro to se
účastnit i dalšího ročníku této výstavy i za cenu obětování svého volného času,“
seznámil nás s dojmy z výstavy pozitivně laděný Jiří Voráček, obchodní zástupce
pobočky PRVNÍ CHODSKÉ v Plzni.

DELTA-NOVAFLEXX sanační parobrzda
Karel Bulín, DÖRKEN

Hlavním důvodem kompletní rekonstrukce šikmé střechy
bývá většinou odborná neznalost a řemeslná nekázeň realizačních
firem v neposlední řadě i chybný projekční návrh konstrukční skladby.
Výsledkem pak poměrně často bývají „na oko“ provedené šikmé střechy,
které však ve svých útrobách skrývají množství technických chyb, které
se dříve nebo později promítnou do života uživatelů objektu. Někteří tak
dlouhodobě a trpělivě bojují s nejrůznějšími skrytými vadami, které se
však opticky projevují jen v minimálním rozsahu. Ti, kdo takové „štěstí“
nemají, jsou nuceni konstrukci šikmé střechy kompletně přepracovat.
Právě pro takové případy, kdy je nezbytné kompletně rekonstruovat,
aniž bychom se museli stěhovat, je určen materiál DELTA-NOVAFLEXX.
Jedná se o zcela atypickou sanační parotěsnou zábranu, kterou je
možné vkládat do konstrukce šikmé střechy z vnější strany a to tak, že ji
na rozdíl od ostatních můžeme pokládat přes krokve bez přerušení.
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SAG
Nesporné výhody při použití parotěsné zábrany NOVAFLEXX tedy spočívají
v tom, že můžeme ponechat pohledové části obytného prostoru bez zásahu na svém
místě a kompletní sanaci pláště střechy pak provádět z exteriéru. V případě, že bychom
použili standardní parotěsnou zábranu museli bychom ji vždy v místě krokve přerušit
a vzduchotěsně zakončit z boku krokve maximálně v jedné třetině její výšky. Dovedeme si
představit pracnost i rizikovost při provádění takového detailu.
Sanaci můžeme navíc provádět bez jakéhokoliv omezení provozu domácnosti.
Tímto je v převážné většině případů pro vytvoření vzduchotěsné vrstvy předurčen
materiál DELTA-NOVAFLEXX. Ten může být v konstrukční skladbě navázán např. na pojistně
hydroizolační vrstvu DELTA-MAXX PLUS, energeticky úspornou membránu umístěnou
na horní hraně tepelně izolační vrstvy pod krytinou.
Cílem plnohodnotné sanace střešního pláště je zabudovat do konstrukce novou
parotěsnou zábranu DELTA-NOVAFLEXX a zpracovat ji za pomoci systémového těsnicího
programu DELTA tak, aby vytvářela technicky nezbytně nutnou vzduchotěsnou vrstvu.
Vrstvu nezbytně nutnou pro dlouhodobý a plně funkční střechy-CHOD .
Výhoda použití fólie DELTA-NOVAFLEXX spočívá rovněž ve skvělé pevnosti
a znatelně vylepšené mechanické odolnosti. Pokládka probíhá bez jakékoliv jinak
nezbytné úpravy podkladu.

Nástroj dělá mistra
ing. Pavel Člupek, výrobní ředitel SAG a.s.

Tak jako pěstní klín odlišil pračlověka od jeho lidoopích předků,
odlišuje kvalitní vybavení špičkového profesionála od amatérského „fušera“.
Společnost SAG, a.s., největší český výrobce a dodavatel klempířských výrobků pro okapové, střešní a fasádní systémy, pomáhá
svým zákazníkům držet krok s nejnovějšími trendy i v oboru nářadí a strojů. Tradičně dodává speciální klempířské nářadí vlastní
výroby a sortiment doplňuje výrobky od předních evropských firem v oboru.
Klempířské páječky Express - francouzská firma Express je tradičním výrobcem nejkvalitnějších
páječek a hořáků pro mnoho oborů. Více než stoletá historie firmy je lemována řadou patentů
a prvenství. Klempířské páječky a pájecí soupravy Express se vyznačují vysokou kvalitou
a speciálními technickými řešeními, které usnadňují řemeslnou práci. Příkladem jsou komorový
systém hořáku s koncentrovaným uzavřeným plamenem nebo mobilní páječka s vyměnitelnou
propanbutanovou kartuší, u níž odpadá starost o hadici, redukční ventil i neforemnou láhev
s plynem.
Odvíječe SAG - moderní klempířské provozovny zpracovávají plech přímo ze svitků. Efektivní
zpracování svitků je ovšem podmíněno vybavením provozovny jehož základem jsou odvíječe.
Firma SAG a.s. vyrábí a dodává na trh zástupce jednoduché a střední třídy odvíječů. Jde jak
o válečkové odvíječe, tak o odvíječe s rozpínacím trnem. Oba odvíječe jsou standardně vyráběny
pro šířku pásu do 1000 mm, trnový odvíječ je možný i v provedení 1250mm. Demontovatelný
podvozek odvíječe s trnem umožňuje snadnou manipulaci bez paletového vozíku a to i pod
zatížením, manévrovací schopnosti předčí paletový vozík.
Ohýbačky háků, falcovací kleště - ve výčtu nářadí vyráběných firmou SAG a.s. nelze opomenout
již téměř legendární ohýbačku háků SAG, která se hodí i k ohýbání barvených systémů a to díky
pohyblivému válečku zabraňující poškození. Zvyšující se nároky na kvalitu provedení dvojité
drážky falcované střešní, nebo fasádní krytiny vedou klempíře k používání dalšího speciálního
nástroje z dílny SAG - falcovacích kleští. Universální provedení tohoto nástroje, které slouží
k oběma základním krokům, tedy k uzavření a konečnému ohnutí falcu, je jednou z novinek
v sortimentu nářadí firmy SAG.a.s..
Použití nástrojů od SAG je rychlé, snadné a provedené zpracování je kvalitní.
Vložená investice se Vám rychle vrátí - neváhejte se přesvědčit.
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Montuj a hraj plus 2009
se blíží do finále
Pátý ročník sout že Montuj a hraj, kterou po ádá společnost
VELUX, vstoupil již do své druhé poloviny. Všechny firmy
provád jící montáž výrobků VELUX mohou do konce roku
sbírat body do této sout že. Ve čtvrtek 31. prosince 2009
bude tento ročník Montuj a hraj ukončen. Nenechávejte
proto sb r čárových kódů výrobků VELUX (a nejen to)
na poslední chvíli!
Společnost VELUX v letošním ročníku soutěže Montuj a hraj
připravila řadu novinek a do názvu soutěže přidala dovětek plus,
za kterým se skrývají další možnosti, jak získat ještě více bodů.
V současné době je možné sbírat body nejen za kódy z obalů
od výrobků VELUX, ale i za další aktivity. Body lze získat za účast
na školeních, ukázkovou montáž či prezentaci společnosti VELUX,
ale také za odpovědi na poptávky montáže výrobků VELUX, nebo
za informace o plánovaných projektech.
Nově mohou všichni, kteří se soutěže účastní, sledovat stav svého
bodové konta kdykoliv a odkudkoliv, stačí k tomu jen přístup
na internet. Na webových stránkách společnosti VELUX v odborné
sekci pro montážní firmy se mohou přihlásit na svůj osobní účet, kde
mají možnost sledovat nasbírané body a také rovnou objednávat
dárky.
Soutěžící se také mohou těšit na nové dárky v kolekci pracovního
oblečení i ve sportovní a outdoorové kolekci. Pracovní kraťasy
Fristads, elektrické nůžky na plech Hitachi, pila ocaska Hitachi,
nepromokavé kalhoty, péřová vesta, dvoumístný nebo čtyřmístný
člun Coleman, to vše lze najít mezi letošními novinkami.
Ti nejúspěšnější se mohou pokusit zaútočit na novou hranici 4 500
bodů, a získat tak hřebíkovačku Hitachi nebo sadu s laserovou
vodováhou.
Bližší informace k soutěži najdete v katalogu Montuj a hraj plus
2009. Katalog je k dispozici u prodejců stavebního materiálu nebo
na www.velux.cz v odborné sekci pro montážní firmy.
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Montuj a hraj plus
2009

Jak sbírat body?
Účastník soutěže může
získat soutěžní body za:
Účast na školení
Absolvování ukázkové
montáže
Členství ve skupině
Certifikovaných montážních
firem
Odpovědi na poptávky
montáže výrobků VELUX
Návštěvu stánku společnosti
VELUX na výstavách
Prezentaci společnosti VELUX
v propagačních materiálech

Společnost VELUX Česká republika, s. r. o. si vyhrazuje možnost nahradit dárky uvedené v katalogu dárky alternativními
s podobnými vlastnostmi.

Informace o projektech

Čtyřmístný člun Sevylor HF 360

prostorný člun pro 4 osoby, lehký, odolný s možností připojení motoru

3000
bodů

Hřebíkovačka Hitachi

na tlakové nádoby s plynem, hřebíky 50–90 mm, síla úderu 80 J; 7,2 V

4500
bodů
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KDE NÁS NAJDETE

Mělník
Kostelec
Nymburk
Zdice Rudná

Frýdek-Místek

Kunovice

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

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

Kralice nad Oslavou
Brněnská 316
tel./fax: 568 643 120

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

Plzeň
Jateční třída
tel./fax: 377 470 208

Klatovy
Jateční ulice
tel./fax: 376 323 399

Lukov
676 02 Lukov
tel./fax: 568 420 102

Bavoryně u Zdic
Bavoryně u Zdic
tel.: 724 985 835

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

České Budějovice
Slévárenská 675
tel.: 387 001 287

Uher. Hradiště – Kunovice
Osvobození 18
tel.: 572 548 660

Frýdek-Místek
Jamnická 348
tel./fax: 558 638 540

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

Kostelec nad Labem
T. G. Masaryka 576
tel./fax: 326 734 228

Zbiroh
Bezručova 145
tel./fax: 371 794 909

Nymburk
Boleslavská 400
tel./fax: 325 516 565

www.chodska.cz

info@chodska.cz
DACHDECKER

DACHPARK
Pučery-Zásmuky
tel.: 321 790 652-3
fax: 321 792 651

dach@dachpark.cz

www.dachpark.cz

Dolní Rychnov
Dobrovského 1936
tel.: 352 350 151
e-mail: so@dachdecker.cz

Karlovy Vary
Plzeňská 17
tel.: 353 228 341
e-mail: kv@dachdecker.cz

Mělník
Hořín 82
tel.: 315 626 602
e-mail: me@dachdecker.cz

Chomutov
Pražská 585
tel.: 474 638 733
e-mail: ch@dachdecker.cz

Kladno
Vinnařice-Barré
tel.: 312 275 503
e-mail: kl@dachdecker.cz

Litoměřice
Litoměřická kotlina 383
tel.: 416 531 732
e-mail: lt@dachdecker.cz

www.dachdecker.cz

info@dachdecker.cz

