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Věrnostní program

Střechy plné odměn

Sbírejte body za nákupy výrobků
Lindab, Lindab Rova a VELUX
a vyměňte je za odměny, které
vám usnadní práci a ušetří peníze.
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Máte již svou
věrnostní kartu
Střechy plné odměn?

odměn

Více informací a on-line registrace
na www.strechyplneodmen.cz.
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Lednová výstava Střechy Praha 2010 byla ideální příležitostí
pro představení nového věrnostního programu společností Lindab s.r.o.
a VELUX Česká republika, s.r.o. určeného všem montážním firmám, které
montují nebo chtějí montovat výrobky Lindab, Lindab Rova a VELUX.
Realizační firmy mohou jednoduše sbírat body na věrnostní
kartu, kterou stačí předložit při nákupu u prodejce. Za každý nákup
zmíněných výrobků se tak zaregistrované montážní firmě načítají
na věrnostní konto body, které se po skončení kalendářního roku
sečtou a vymění se za některou z bohaté nabídky odměn. Odměny jako
pracovní oblečení drobné, pracovní pomůcky, nářadí Hitachi a Makita
Vám nejen usnadní práci a ušetří náklady, ale také potěší.
Na každou nově zaregistrovanou montážní firmu čeká možnost
získat vstupní bonus v podobě nabídky akušroubováku Makita, to když
za 6 měsíců od zaregistrování nasbírá na svém kontu 300 000bodů
za výrobky Lindab.
Více informací a přihlášky do programu získáte na všech
prodejnách První Chodská a Dachdecker a Dachpark, dále na www.
strechyplneodmen.cz. Pokud ještě nemáte svou věrnostní kartu, hned
se zaregistrujte. Tak výhodný program je škoda nevyužít.
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NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

BOCHEMIT Optimal
Od února letošního roku je
k dispozici v našich nabídkách
zcela nový produkt Bochemit
Optimal. Jedná se o koncentrát
pro dlouhodobou preventivní
ochranu dřeva proti biotickým
škůdcům – termiti, hmyz, plísně,
houby a dřevozbarvující houby.
Jeho zásadní výhodou je to, že
neobsahuje kyselinu boritou. Na rozdíl od Bochemitu QB
je tedy tento produkt již nyní připraven na novou vyhlášku,
která vstoupí v platnost pravděpodobně od 1.1.2011.

Nové ceny RAINLINE
Lindab - Od 15.3.2010 bude snížena ceníková cena okapového systému Rainline v barvě hnědé o 15%. U ostatních
odstínu bude cena snížena o 5%. Snížení ceníkových cen
platí pro všechny prvky okapového systému, včetně žlabů
i svodů.

Rostoucí ceny OSB desek
Důvody, proč došlo ke zdražení OSB desek o cca 11%, jsou
především kvůli zvýšené poptávce hlavně z Ruska a Japonska. Poptávka je na cca 5 měsíců zajištěna a vzhledem
k vyprázdněným skladům a problémům se zmrzlou štěpkou, tedy komoditou pro výrobu OSB desek je taktéž omezena jejich výroba.

Nové ceníkové ceny
s platností od 1. března dochází ke zvýšení ceníkových
cen, více na těchto odkazech: ceník tašky: http://www.
tondach.cz/cenik2010, ceník cihly: http://www.tondach.
cz/cenik-cihly2010

Novinky z DACHPARKU
Martin Gombár, DACHPARK

Nuže, máme zde první vydání v novém roce a to bývá ve znamení
bilancování uplynulého roku. Nehodlám Vás nudit suchou
statistikou, rok 2009, co se týče prodeje, nepatřil mezi ty nejlepší,
ale i přesto se v něm udály věci, které bych rád zmínil.
Událostí číslo jedna byla beze sporu oslava desetiletého výročí firmy.
Za tuto dobu si firma vypracovala velice stabilní postavení na trhu, za
což patří dík nejen zaměstnancům, ale hlavně našim odběratelům.
Druhou neméně významnou událostí v loňském roce byla naše
účast v soutěži Vodafone Firma roku 2009. Tuto soutěž pořádají
Hospodářské Noviny a nám se v ní podařilo vybojovat krásné druhé
místo v Karlovarském kraji. Proč v Karlovarském kraji, když působíme
v kraji Středočeském? Je to dáno naší mateřskou základnou, kterou
máme v Dolním Rychnově. Rok 2009 nepatřil mezi ty nejlehčí a
výsledkově nedopadl dle naších očekávání, ale i přesto si myslím, že
jsme ho společně zvládli na výbornou.
Dost bylo bilancování, teď se podívejme na to, co jsme už zvládli
v novém roce 2010.
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Akční ceny lepidel DELTA
BRAMAC REVIVA
Nová velkoformátová taška Reviva rozšiřuje pestrý sortiment střešních systémů Bramac. Vzhledem vychází z oblíbené ploché maloformátové Bobrovky, navíc má však
veškeré přednosti velkoformátových tašek. Hlavními výhodami jsou především nižší pořizovací cena a nižší hmotnost, tedy menší zatížení krovu. „Na m2 střechy bude stačit
menší počet kusů – pouze 11, což ušetří jak finance, tak
zatížení krovu až o 40% oproti klasické Bobrovce.

Zahnala Vás zima do pokroví? Umíme Vám pomáhat i při realizaci parotěsných zábran.
Nyní speciální akce - na každé druhé lepidlo DELTA – TIXX
nebo DELTA – FLEXX BAND poskytneme akční slevu ve výši
50%.

Zlatá taška pro Roto
Nízkoenergetické okno DESIGNO bylo vyhlášeno nejlepším
exponátem soutěže „Zlatá taška“, u příležitosti 12.ročníku
veletrhu STŘECHY PRAHA. Soutěžící museli splňovat kritéria: originalita řešení, technické parametry, životnost, ekologii a dodržení legislativy.

Koncem ledna jsme se zúčastnili již 12. ročníku střechařské
výstavy Střechy Praha, letos s podtitulem energeticky úsporné
stavění. Letošní ročník si nenechali ujit žádní velcí výrobci
a velice mě potěšila i velká účast realizačních firem. Takovýto stav
považuji za ideální, investor se dozví, co nového se děje na trhu
a zároveň si může vybrat odpovídající realizační firmu. Souběžně
s výstavou probíhal již šestý ročník specializované výstavy o
úsporách energií a obnovitelných zdrojů SOLAR PRAHA. Tento
ročník byl zasvěcen především fotovoltaice. V pravém křídle byl
k vidění nejen bezpočet fotovoltaických panelů, ale především
montážní systémy, které slouží k zabudování panelů na střechu.
Začátkem března jsme pro své odběratele uspořádali školení.
To mělo jak svou oblíbenější produktovou část, kde se firmy mohli
dozvědět něco nového nebo si připomenout věci již známé,
tak i méně oblíbenou část, kterou bylo školení BOZP.
Tak to bychom měli. Dovolte mi, abych se s Vámi prozatím
rozloučil a všem přeji v roce 2010 hodně platících zákazníků.
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PICARD

Joh. Hermann Picard GmbH & Co. KG

továrna na kladiva a zápustková kovárna

Picard,
Váš partner pro střechu
www.picard-hammer.de

Služby pro zákazníky
Václav Kučaba, DACHDECKER

I přes složitou ekonomickou situaci, která v loňském roce zasáhla nejenom stavební průmysl, ale kterýkoliv prodejní segment,
se nám podařilo rozšířit, ale především zkvalitnit naše služby, ke spokojenosti Vás, našeho zákazníka. Již dlouhou řadu let
jste zvyklí na pravidelný přísun akčních nabídek a užitečných informací, které Vám šetří peněženku i čas. Důležitým milníkem
a krokem vpřed právě v této oblasti je budování nových internetových stránek, na kterých naleznete veškeré potřebné informace a na kterých Vás již brzy přivítáme. Kde Vás ale přivítáme už tento
měsíc, je nově přestěhovaná pobočka v Chomutově. Větší skladovací prostory, více materiálů skladem a mnohé nové služby např.
v podobě klempířské dílny. To by mělo být místo, kam se budete chtít rádi vracet. A co se novinek ze světa sortimentu
týče? Již od nového roku můžete na našich pobočkách nově
nakupovat vazníky, CNC opracované krovy a např. kvalitnější spojovací materiál. K tomu jsme samozřejmě nezapomněli
na nejkvalitnější nářadí a bytelné oblečení, tolik nezbytné vybavení
k práci na střechách. Máme toho pro Vás připraveno opravdu spousty, přijďte
se o tom přesvědčit.
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KM BETA
Nový okapový systém
Jiří Foltýn, KM Beta

Nový systém odvodnění střechy je vhodným řešením pro
panelové střešní nadstavby a výstavbu nových bytových
domů .

KM Beta představuje podstřešní okapový systém
Zcela nový systém odvodnění střechy vyvinula společnost
KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny
a vápenopískových cihel. Tento systém spočívá v odvedení
dešťové vody pod střešní krytinu do vnitřních žlabů a svodů.
Systém využívá novou odvodňovací tašku KMB BETA, která
je součástí střešního systému KM Beta, a dále odvodňovací
žlaby umístěné do prostoru mezi krytinou a pojistnou folií.
Podstřešní okapový systém KM Beta se uplatní zejména
při rekonstrukci panelových domů, kdy se při budování
šikmých střešních nadstaveb využívají stávající střešní vpusti
a tím odpadá dodatečné budování dešťových kanalizačních
přípojek a svodů, které rekonstrukci značně prodražují.
Originální řešení systému spočívá v tom, že střechy z vnější
strany nejsou opatřeny podokapními žlaby a svody. Voda se
do skrytého okapového systému dostává skrz odvodňovací
tašku, která je navržena tak, že v otvorech rovných
odvodňovacích ploch jsou vsazeny speciální mřížky, které
srážkovou vodu odvedou do žlabu pod krytinou a zachytí
všechny hrubé nečistoty.

Realizací nového podstřešního okapového systému KM
Beta se získají další výhody:
1. Úspora nákladů při projektování a budování střešních
svodů a ležatých kanalizačních přípojek pro dešťovou vodu.
Využijí se stávající střešní vpusti. Odpadá narušení terénních
a zahradních úprav výkopovými pracemi a administrativní
zatížení při vyřizování potřebných formalit ve stavebním
řízení, jako je například souhlas vlastníků pozemků
sousedících s rekonstruovaným domem.
2. Řešení okapového systému pomocí podstřešních žlabů
a vnitřních svodů je jednoduché a v kombinaci mědi nebo
plastem téměř bezúdržbové.
3. Odpadají náklady na čištění žlabů ve značných výškách.
4. Skrytý okapový systém není v zimním období vystaven
riziku poškození při sesuvu sněhu jako je tomu u klasického
podokapního systému.
5. Skrytý podokapní systém řeší i problém nemožnosti
k přístupu k podokapnímu žlabu, např. na hranici souseda
nebo ve velkých výškách.

V současné době je
pro investory takových
rekonstrukcí velmi zajímavá
i možnost získání státních
dotací z programu ZELENÁ
ÚSPORÁM nebo NOVÝ
PANEL.
Více informací na
pobočkách DACHDECKER,
PRVNÍ CHODSKÁ
a DACHPARK.

Střešní systém KM Beta při rekonstrukcích plochých
střech
Problém krátké životnosti hydroizolací plochých střech
je řešen šikmou střechou za použití tvrdých skládaných
krytin. Střešní nástavba panelových domů se provádí
pomocí vazníkových konstrukcí, které se kotví do atikových
panelů nebo do stropní konstrukce posledního podlaží.
Montáž střešních vazníků se provádí bez demontáže
původní hydroizolace ploché střechy. Tím se šetří náklady
na přesun velkého množství materiálu a uživatelé bytů
nejsou vystaveni zvýšenému riziku zatečení do objektu
během výměny pláště. I při účelném nevyužití podstřešních
prostor šikmých panelových nástaveb získávají uživatelé při
použití střešního systému KM Beta spolehlivější hydroizolaci
s mnohem vyšší životností. Střecha zateplí poslední podlaží
a v letních měsících odstíní sluneční záření a ušetří obyvatele
podstřešních bytů úmorných veder.
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JAK TO VIDÍ...
Milan Holý

obchodní zástupce, pobočka Karlovy Vary
DACHDECKER
Věk: stále ještě 35
Od kdy jste na firmě: červenec 2009
Co patří mezi Vaše záliby, koníčky:
rodina, cestování, jídlo a pití
Oblíbené jídlo a pití:
biftek, spagetti, pivo
Domácí mazlíček: velepes Amigo
Nej hudba: ta kvalitní a hlasitá
Oblíbený dopravní prostředek: auto
Kontakt: holy@dachdecker.cz

1. Jak hodnotíš prodej v této nelehké době a s tímto nepříznivým počasím? Myslíš, že se trh s lepším
počasím rozběhne?
Nepříznivé počasí má na trh našeho segmentu lví
podíl. S příchodem jara očekáváme změnu situace
s rozjetím realizačních prací. Pokrývačské a řemeslnické firmy se budou snažit tuto dlouhou a neplánovanou přestávku dohnat a přijde oživení trhu.

3. Je nějaký trend ve zboží, které by se i v této době
dobře prodávalo?
V tomto neradostném období je evidentní pokles prodeje ve všech odvětvích - nejenom ve stavebnictví.
Zákazníci více než dříve šetří každou korunu. Určitý
zvýšený zájem já osobně sleduji u výrobků z kvalitnějšího barveného plechu. Určitý nárůst poptávky nastal
i izolací.

Jak to vidí

Množství námi zpracovávaných nabídek tomu napovídá. Obávám se trochu situace kolem hypoték.
Množství poskytnutých úvěrů bude výrazně nižší a to
se určitě v této sezóně negativně projeví. Na výstavbě
se ale díky tomu zvedne potenciál v podobě navýšení
rekonstrukcí.
2. Je stále patrná opatrnost s nákupem dražších
strojů (např. Schlebach) a kvalitnější (dražších) výrobků?.
Nákup kvalitních strojů a nářadí a vůbec kvalitních
a dražších výrobků jistě nedosahuje úrovně obvyklé
v sousedních, ekonomicky silnějších zemích. I když si
i lidé u nás začínají uvědomovat , že nákup takového
výrobku se vyplatí . Řekl bych,že při nákupu do domácnosti je tento trend již zřetelný.
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4. Povede podle Tebe očekávaný těžký rok pokrývače k šetření nákladů na úkor bezpečnosti práce?
Co konkrétně by podle Tebe rozhodně šidit neměli?.
K omezování nákladů určitě letos dojde. Myslím si , že
náklady kolem bezpečnosti práce budou na předním
místě. Jsou to výdaje , bez kterých se práce dá odvést.
Míru rizika si musí zvážit každý sám za sebe.
5. Co bys zákazníkům PRVNÍ CHODSKÉ, DACHDECKERU a DACHPARKU vzkázal do roku 2010?
Přeji zákazníkům firem DACHDECKER ,DACHPARK
a PRVNÍ CHODSKÁ pevné nervy a hodně úspěchů
v této nelehké době.
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JAK TO VIDÍ...
Pavel Novák

Obchodní zástupce
PRVNÍ CHODSKÁ, pobočka Písek
Věk: 38
Od kdy jste na firmě: říjen 2009
Co patří mezi Vaše záliby, koníčky: bowling
Domácí mazlíček: všichni z Kačerova
Oblíbené jídlo a pití: baštím a piju všechno
(je to na mě vidět, ne? :o)
Nej hudba: rock, rock, rock
Oblíbený dopravní prostředek: vlak
Kontakt: mobil: 725 098 857
e-mail: pnovak@chodska.cz

1. Jak hodnotíš prodej v této nelehké době
a s tímto nepříznivým počasím? Myslíš, že se trh
s lepším počasím rozběhne?

izolace. To je patrně způsobeno kampaní „Zelená
úsporám“ a předpokládám, že tento zájem ještě nějakou dobu vydrží.

Trh se s lepším počasím rozjede určitě. Část firem má
letos méně zakázek, ale i ti kteří mají nasmlouvanou
práci na toto období, čekají, až počasí dovolí. Zatím
se naceňuje a naceňuje, nervozita stoupá, docházejí rezervy, ale jaro se blíží. Otázkou ovšem je, zda se
skluz v letošním roce podaří dohnat. Obávám se, že
ne.

4. Povede podle Tebe očekávaný těžký rok pokrývače k šetření nákladů na úkor bezpečnosti
práce? Co konkrétně by podle Tebe rozhodně šidit neměli?.
Šetřit na bezpečnosti práce je pro malou realizační
firmu jednou z nejjednodušších úspor.

obchodní zástupci
2. Je stále patrná opatrnost s nákupem dražších
strojů (např. Schlebach) a kvalitnější (dražších)
výrobků?.
Dražší a luxusnější zboží obecně má tu vlastnost, že
zákazník obvykle může s nákupem počkat. Když vám
padá střecha na hlavu, koupíte to nejlevnější, abyste
ji dal do pořádku. Pokud máte dostatek finančních
prostředků, můžete s rekonstrukcí střechy počkat
na lepší cenu. Tento trend očekávám nejen u strojů,
ale v podstatě u jakéhokoliv zboží.
3. Je nějaký trend ve zboží, které by se i v této
době dobře prodávalo?
V tomto období se vysloveně dobře neprodává asi
nic. Větší zájem než jsem čekal je možná o tepelné

Benzín do auta koupit musíte, nářadí také, ale
po střechách se dá lézt i bez školení BOZP. Tahle
úspora ovšem může být tou poslední, kterou v životě uděláte.
Takže?!
5. Co bys zákazníkům PRVNÍ CHODSKÉ, DACHDECKERU a DACHPARKU vzkázal do roku 2010?
V letošním roce všem přeju správnou dávku optimismu. Přichází nejtěžší období za několik posledních
let. Myslím ale, že krize by měla potrápit více firmy,
které se v problémech potácely už před krizí. PRVNÍ
CHODSKÁ, DACHDECKER, a DACHPARK jsou firmy silné a dobře vedené. A takové mají možnost být dobrým dodavatelem i v době, kdy se ostatní potápí.
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LINDAB RAINLINE - Rozdíl už v ceně nehledejte
Marek Dítě, LINDAB

Už od roku 1993, tedy už 17 let, dodává Lindab českým zákazníkům okapový systém Lindab Rainline, který je v komoditě
dostupných odvodňovacích systémů v mnoha ohledech výjimečný. Disponuje řadou vlastností, které ho činí výjimečným jak
z hlediska uživatelského - životnost, bezúdržbovost a výběr barev a tak z hlediska montáže – přesnost prvků, jednoduchost
a rychlost montáže, 100% funkčnost. Jako montážník oceníte rychlost a jednoduchost sestavení systému a nemusíte mít obavy
z reklamací a nutnosti zabývat se zpětně již ukončenou a předanou zakázkou.
Dalším z pádných argumentů, proč z poměrně široké nabídky okapových systémů volit právě Lindab Rainline je skutečnost, že
od 15. 3. 2010 snižuje Lindab ceníkovou cenu kompletního systému Rainline, tedy včetně žlabů a svodů o 15% v barvě HNĚDÉ
a o 5 % ve všech ostatních barvách, včetně metalických . V CENĚ UŽ TEDY ROZDÍL NEHLEDEJTE a společně s námi se podívejte
na oblasti, kde rozdíly naopak najdeme.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA HB Polyester
Jednotlivé prvky systému Lindab Rainline jsou vyráběny ze žárově pozinkované švédské oceli o tloušťce 0,6 – 0,7mm S250 GD
Z 275. Základní materiál je po procesu pasivace, který zajistí dokonalou přilnavost dalších vrstev, pokryt vrstvou základní barvy
a následně finální vrstvou HB Polyester v jednom z deseti z nabízených odstínů. Vrstva HB polyester je obohacena o polyamidová zrna, která ještě zvyšují odolnost povrchu proti mechanickému poškození. Jako montážník jistě oceníte tuto vlastnost, díky
které se nemusíte při standardním zacházení obávat poškození povrchu ještě v průběhu montáže.
Výhodou HB Polyesteru je také vysoká odolnost proti působení slunečního záření a z toho vyplývající stálobarevnost celého
systému, což zase ocení každý majitel nového či rekonstruovaného domu, který sladil jeho celkový vzhled a očekává, že se
tento vzhled udrží po dlouhá léta užívání.
Použitý materiál spolu s povrchovou úpravou HB Polyester zajišťují vysokou pevnost všech prvků, dlouhou životnost celého
systému a odolnost proti mechanickému poškození. Na trhu najdeme řadu systémů, které nemohou nabídnout popsané vlastnosti, a tím pádem nemohou poskytnout ani prodlouženou záruční dobou, která je v případě Lindabu 15 let !

TECHNOLOGIE VÝROBY Z PŘEDEM LAKOVANÉ OCELI
je nejzásadnějším rozdílem oproti některým, na trhu dostupným okapovým systémům.
Materiál, z něhož jsou prvky systému Lindab Rainline vyráběny, je předem polakován,
tedy opatřen všemi popsanými vrstvami, včetně finálního HB Polyesteru před tím, než
se z něho začnou tvarovat jednotlivé prvky. Pokrytí základního materiálu povrchovou
úpravou ještě před dalším zpracováním je díky tomu stejnoměrné, a to i na těžko
dostupných a problematických místech. Díky tomu nedochází k předčasnému opotřebení a ztrátě funkčnosti některých prvků, respektive jejich míst, na které je barva u ostatních výrobků nanášena dodatečně práškovým lakováním, nebo vůbec.
Takovými místy je například vnitřní strana svodů, kolen, kotlíků atd, tedy místa
kudy aktivně prochází voda a která jsou nadměrně zatěžována.
Důležitým aspektem při výrobě prvků je také prostředí, ve kterém je povrchová
úprava na základní materiál nanášena. V případě Lindab Railine je zajištěno
naprosto sterilní prostředí, které vylučuje například nedostatečné odmaštění povrchu, na který je následně povrchová úprava nanášena. V případě
finální vrstvy nanášené na nedostatečně odmaštěný povrch je snížena
přilnavost povrchu, následovat pak může například odlupování barvy.
Technologie výroby z předem lakované oceli zajišťuje stejnoměrné pokrytí všemi vrstvami laku na všech, i těch nejhůře dostupných a nejvíce namáhaných místech jednotlivých prvků, jejichž vysoká odolnost
je ale základem pro bezvadnost a 100% funkčnost celého systému
a následně spokojenost zákazníka.
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LINDAB
PŘESNÉ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH
KOMPONENTŮ
Výroba v závodě na jihu Švédska je plně automatizovaná a stroje
podléhají pravidelným kontrolám a seřizování, aby výsledným
produktem byl v každém okamžiku 100% funkční prvek. Díky
přísné dennodenní kontrole výrobního procesu a automatizovanému zpracování do podoby prvků jsou jednotlivé díly systému
skutečně přesné, perfektně do sebe zapadají a jejich montáž je
díky tomu opravdu snadná a rychlá.
Systém Lindab Rainline je kompletní, pomocí jednotlivých důmyslných prvků lze vyřešit jakýkoli architektonický
detail. Není třeba, jako u ostatních systémů, nahrazovat
chybějící prvky jiným produktem s jinými vlastnostmi, což má
za následek nekompaktnost a tím pádem ne zcela dokonalou
funkčnost systému.
Přesnost zpracování prvků, z toho vyplývající dokonalý vzhled
a 100% funkčnost celého systému představují spokojenost
konečného uživatele a žádné starosti s reklamacemi pro montážníka.
Více informací získáte na školeních Lindab,
www.lindab.cz,
www.lindabstrechy.cz,
nebo můžete kontaktovat produktového manažera:
marek.dite@lindab.com
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6. ročník PRVNÍ CHODSKÁ FOTBAL CUP
je za námi
Tomáš Číhal, PRVNÍ CHODSKÁ

a dodávají: "nejznámìjší nemusí být nejlepší - porovnejte
konstrukci okenního køídla a zateplovací sadu"

STØEŠNÍ OKNA
to správné je THERMICAL"
"Existují rùzná

Odborníci z ÈVUT Praha øíkají:

tel: 603 143 200

www.oknastresni.cz
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V sobotu 27. února 2010 proběhl již 6. ročník PRVNÍ CHODSKÁ FOTBAL
CUP v hale TJ Lokomotiva v Plzni, na který byly pozvány týmy našich
zákazníků.
Turnaje se nakonec zúčastnilo 14 týmů, které byly rozlosovány
do 4 skupin. Z každé skupiny postupovaly 2 nejlepší mužstva
do vyřazovacích bojů. V prvním semifinále na sebe narazily ŠBV Střecha
Lišov s týmem Střechy Jakl. Vítězně z duelu vyšel tým ŠBV Střecha Lišov
- do finále postoupil až na penalty a s konečným výsledkem 3:2. Druhé
semifinále hrálo Atletico Úboč proti týmu ANS Střecha Domažlice.
Postup si výsledkem 2:1 vybojovalo Atletico Úboč a ve finále se střetlo
s ŠBV Střecha Lišov. Finále nakonec poměrem 3:1 vyhrál tým ŠBV Střecha
Lišov a krom řady hodnotných cen na rok získal také putovní pohár.
Konečné výsledky:
1. místo: ŠBV Střecha Lišov
2. místo: Atletico Úboč
3. místo: Střechy Jakl
Ocenění za nejlepšího gólmana turnaje připadlo na Karla Škopka z týmu
Atletico Úboč.
Cenu za nejlepšího střelce pak získal Jan Talaš z týmu ANS Střecha
Domažlice s pěti vstřelenými góly.
Doufáme, že se Vám turnaj líbil a i příští rok se při této příležitosti opět
setkáme.
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ROOFLITE

Nová linie střešních oken
Petr Jelínek, ROOFLITE

Společnost RoofLITE, patřící do skupiny dánského holdingu VKR – největšího celosvětového výrobce střešních oken,
přichází pro rok 2010 se zajímavými novinkami. Hlavní změnou je uvedení nové linie oken, která přináší moderní design,
vylepšení technických parametrů, zjednodušení montáže i pohodlnější ovládání.
V případě dřevěných oken jsou k dispozici okna AAX a okna s nezávislou větrací klapkou AVX, samozřejmostí je i plastové
okno APX. Všechny typy oken jsou i nadále dodávány v nejčastěji požadovaných velikostech. V segmentu lemování dochází
k rozšíření nabídky o lemování do vysoce profilovaných krytin UFX s výškou profilu do 120 mm a kombi lemování UCX
pro sestavy oken v nejběžnějších velikostech. Standardem zůstávají i nadále lemování pro profilovanou krytinu TFX a plochou
krytinu SFX. Doplňky jsou plně kompatibilní pro stávající i novou linii. Nová okna jsou dodávána ve světle šedé barvě, zaobleném
oplechování se zapuštěnými vruty a nižším osazením ve střešním plášti, což vylepšuje i celkový vzhled střechy.
Pokrývači jistě ocení nový systém montáže ve výšce laťování, nebo bednění usnadňující a zrychlující montáž, která
vychází ze všeobecně známých postupů. Nová okna zároveň nabízí lepší technické parametry splňující přísné požadavky
evropských norem. V neposlední řadě bych chtěl upozornit na nový profil ovládací kličky nabízející lepší ovládání a další dvě
ventilační polohy.
Jediné, co se nemění, je zajímavá cena, která i přes velké množství vylepšení zůstává v průměru 15 - 20% pod cenou
značkových výrobků.
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PRVNÍ CHODSKÁ
PRVNÍ CHODSKÁ se zúčastnila veletrhu Střechy Praha 2010
Markéta Janásová, PRVNÍ CHODSKÁ

Od 28. do 30. ledna jste měli možnost navštívit na výstavišti v Holešovicích
dvanáctý ročník prestižní střechařské výstavy Střechy Praha 2010.
Tak jako každý rok se tohoto oblíbeného veletrhu zúčastnila i PRVNÍ CHODSKÁ.
V levém křídle jste se po tyto tři dny na stánku PRVNÍ CHODSKÉ mohli setkat
s vedením naší společnosti a specialisty na střešní krytinu, dřevo-sortiment, nářadí
a se převážně zástupci pražských poboček. Před expozicí PRVNÍ CHODSKÉ mělo
zázemí středisko Tesario a naše dceřiná společnost Dachpark, zatímco stánek
střediska MaxiSun vystavoval solární panely v pravém křídle, kde současně
s veletrhem Střechy Praha 2010 poprvé probíhala výstava Solar Praha 2010.
A čím jsme zaujali?“ Stánek PRVNÍ CHODSKÁ nebyl k přehlédnutí díky velkému
pilonu a množstvím stříšek od našich dodavatelů. Zároveň jsme zde uvedli i novinky,
např. betonovou střešní tašku Bramac Reviva, která vzhledem vychází z oblíbené
ploché maloformátové Bobrovky, ovšem navíc má přednosti velkoformátových
tašek (nižší cena a hmotnost). Také jsme zde vystavili stroj Schlebach nové řady
s modrým designem, Bochemit Optimal – nový koncentrát pro dlouhodobou
preventivní ochranu dřeva, 11 typizovaných pergol, CNC krovy, vazníky a kromě
toho celý průřez naším sortimentem včetně okna Roto, které vyhrálo cenu Zlatá
taška za nejlepší exponát na výstavě. Tato cena se uděluje výrobku, který nejlépe
splňuje kritéria: originální řešení, technické parametry, životnost, ekologie, dodržení
legislativy. Součástí expozice byla také zmíněná prodejna nářadí a klempířských
strojů, kde jste si mohli rovnou zakoupit hřebíkovačky, falcovací kleště, tesařská
kladiva, úhelníky, zachycovací systémy aj. nebo profilovací, falcovací či ohraňovací
stroje. Pokud jste se k nákupu nerozhodli na výstavě, rádi Vám připravíme nabídku
na e-mailu naradi@chodska.cz.
Stánek PRVNÍ CHODSKÉ byl rovnoměrně zaplněn, celkově působil vzdušně.
Příchozí zájemci nemuseli mít pocit stísněnosti jako u jiných stánků, měli vždy
čas na rozhled, než je naši specialisti oslovili. O celkovou pohodu se zde staraly
i hostesky, které roznášely nápoje a chlebíčky. U stánku se převážně v sobotu
zastavovaly i děti, které byly odměněny balónky plněné héliem.
Stánek našeho střediska dřevovýroby Tesario byl svým vzhledem originální.
Dřevěná konstrukce z vazníků, na jejichž výrobu se Tesario zaměřuje, neměla
konkurenta. Příhradové vazníky jsou v současné době trendem pro obytné
domy i haly, mají nízkou hmotnost, nižší spotřebu řeziva, velké rozpětí a montáž
probíhá velmi rychle. I tyto výhody byly na veletrhu prezentovány. Vedoucí Tesaria
poskytovali i další informace o atypických paletách, dřevěných obalech a sušeném
řezivu. Kromě užitečných rad jste zde mohli i obdržet image předmět – šatní
ramínko v podobě vazníku. Pokud byste měli zájem o zpracování nabídky i nyní,
rádi Vám vyhovíme na e-mailu drevovyroba@chodska.cz
Dachpark pojal svůj stánek jako poradenské centrum, kterého se kromě dvou
zástupců Dachparku zúčastnili jako partneři i někteří dodavatelé – Dörken, Isola,
Stella Metalli a Mogat. Zároveň zde probíhala technická a obchodní jednání
stejně jako u ostatních našich stánků. I v tomto zázemí bylo rušno a panovala zde
po celou dobu výstavy dobrá nálada.
MaxiSun – naše divize dodávající materiály pro fotovoltaické elektrárny vystavovala v pravém křídle a o zájemce také neměla
nouzi. Celkový design byl u MaxiSunu podpořen dynamickým prvkem – LCD display promítající tvorbu elektráren. Stánek
v podobě střídače měl v prostoru vystaveny fotovoltaické panely a modulové držáky těchto systémů ve tvarech pro krytiny
KM BETA a Bramac AT Classic. Za zmínku stojí, že jsme v České republice pravděpodobně jediní, kdo toto systémové řešení
nabízí. Další výhody a informace získáte na e-mailu fve@chodska.cz.
Od středy do soboty jsme se také účastnili losování anketních kuponů všech příchozích v daný den, kteří byly PRVNÍ CHODSKOU
odměněni poukazem na roční předplatné časopisu SFI. Přestože byla letos návštěvnost menší než loni (12.095 návštěvníků
oproti 13.123), hodnotíme výstavu za vydařenou, neboť mezi konkurencí (165 přímých vystavovatelů, 15 spoluvystavovatelů)
jsme se neztratili, byli jsme vidět. I přes přetrvávající ekonomickou recesi a nevlídné počasí, které také ovlivnilo příjezd lidí, se
nám podařilo splnit vytyčené cíle a to s úsměvem na tváři.
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VELUX
Energeticky úsporné novinky
VELUX

Nové lemování střešních oken EDJ 2000, EDW 2000
a pasivní zasklení 62_65
Pomocí nového lemování EDJ 2000 je střešní okno VELUX
zapuštěno do konstrukce střechy tak, že splývá s rovinou
střešní krytiny. Díky hlubšímu zapuštění o celé 4 cm (oproti
běžnému typu lemování) je redukována ochlazovaná plocha
rámu střešního okna vyčnívajícího nad rovinu střechy, což
přispívá k lepším tepelně-izolačním vlastnostem střešního
okna VELUX.

Střešní okna s lemováním EDW 2000 se montují
do profilované střešní krytiny s výškou profilu do 120 mm
a do střechy o sklonu 15–90°. Lemování EDW 2000 je
vyráběno pro střešní okna VELUX GGL, GGU, GHL, GHU, GPL,
GPU a VELUX INTEGRA®. Střešní okna VELUX s lemováním
EDW 2000 je možné osadit venkovní markýzou či předokenní roletou.

Lemování EDJ 2000 je dodáváno spolu se speciálním
zateplovacím rámem, který obvod střešního okna důkladně
zaizoluje. Montuje se do střešní krytiny s výškou profilu
do 90 mm a do střechy o sklonu 20–90°. Lemování EDJ
2000 lze použít pro samostatně osazená střešní okna VELUX
GGL, GGU, GHL, GHU, GPL, GPU a VELUX INTEGRA®. VELUX
poskytuje na střešní okna namontovaná s lemováním EDJ
2000 záruku 10 let. Zapuštěná střešní okna s lemováním EDJ
2000 lze osadit venkovní markýzou a předokenní roletou.
Odlišnosti v montáži oproti běžnému lemování EDW:
Součástí lemování EDJ 2000 jsou boční montážní úhelníky
pro střešní okno, které umožňují zapuštění okna hlouběji
do konstrukce střechy. Díky větší tloušťce zateplovacího
rámu je nutné volit montážní otvor na šířku okna + 60-70 mm
a na délku okna +105 mm. Zateplovací rám se montuje
na rám střešního okna pomocí přiložených vrutů. Díky
zapuštění okna je nutné zvětšit vzdálenost montážní latě
od hrany krytiny.

100 mm

Y+

105

mm

X + 60-70 mm

EDW 2000

EDJ 2000

Nové pasivní zasklení 62_65 má velmi nízký součinitel
prostupu tepla [Uokna=0,77 W/(m2.K)], a je tedy určeno hlavně
pro nízkoenergetické domy, a to i v pasivním standardu.
Celková šíře zasklení činí 76 milimetrů. Pasivní zasklení
62_65 díky výborným tepelně-izolačním vlastnostem brání
v zimě zbytečnému úniku tepla ven a v létě chrání interiér
proti nadměrnému přehřívání (při zavřeném okně). Speciální
fólie na vnějším skle zabraňuje pronikání UV záření. Zasklení
má výborné akustické vlastnosti a dobře také odolává
zatížení sněhem či výkyvům teplot. Nové pasivní zasklení
62_65 je dodáváno pro kyvná střešní okna VELUX GGL.
Více informací najdete na www.velux.cz.

Y

150 mm

250 m

m

X

Nové lemování EDW 2000 obsahuje lemování
a zateplovací sadu BDX v jednom balení. Lemování
zajišťuje důkladné provedení izolace po obvodu střešního
okna, vodotěsnost a ochranu proti povětrnostním vlivům.
Na střešní okna VELUX instalovaná s lemováním EDW 2000,
tj. spolu se zateplovací sadou BDX, je poskytována záruka
10 let. Zákazník při nákupu lemování EDW 2000 může ušetřit
až 370 Kč oproti samostatnému nákupu jednotlivých
výrobků - lemování EDW a zateplovací sady BDX.

1

8 mm vnější plavené sklo

2

36 mm vzduchová mezera

3

4 mm tvrzené sklo
se selektivně reﬂexní vrstvou

4

10 mm krypton

5

4 mm tvrzené sklo
se selektivně reﬂexní vrstvou

6

10 mm krypton

7

2 × 2 mm vnitřní lepené
plavené sklo (PVB fólie)
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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

