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O tom, jak úspěšný 

bude rok 2008 pro 
každého z nás, rozhodnou 
následující týdny. Podaří se 
nám udržet loňské výborné 
výsledky nebo dojde ke 
zpomalení vývoje? Situace 
ve stavebnictví, konkrétně 
v realizaci střech, je podle 
mne zatím poměrně 
nepřehledná. Je zřejmě 
částečně zkreslena skvělým 
koncem loňského roku, 
kdy se mnoho realizačních 
firem předzásobilo  
a ze „starého“ materiálu 
dělají dosud. Tím se 
ovlivnily letošní odběry 
od obchodníků a výrobců, 
kteří tak většinou 
nedosahují plánovaných 
cílů a přichází s akcemi, 
které mají rozhýbat 
střechařský trh. Proti tomu 

je jisté, že práci mají i letos všichni pokrývači, kteří 
chtějí dělat, ale čím dál více se ve firmách hovoří  
o  akutním nedostatku odborných rukou. Stále častěji 
se objevují stesky na nedostatek klempířů či tesařů  
ve firmách. Na druhou stranu je možno zaslechnout  
z více míst informace o určité přepracovanosti  
a potřebě si odpočinout. Dvě po sobě poměrně 
příznivé zimy neumožnily řemeslníkům tzv. dobít 
baterky, a tak někteří na jaře, i když bylo relativně 
slušné počasí, zůstali doma a odpočívali před 
nadcházející náročnou sezónou. A teď se v tom, 
střechaři, vyznej...! 

Předpokládám, že se trend vývoje naší branže tedy 
projeví již v měsíci červnu. Většina předkládaných 
dat a statistik se sice netváří zcela optimisticky, 
nicméně pro letošní rok slibuje ještě poměrně slušný 
výkon našeho hospodářství. A to je to, co všichni 
potřebujeme ještě nějakou dobu jistotu a prosperitu 
naší branže. Každá rozumná firma si v dobách 
konjunktury připravuje rezervy na horší časy, které 
bez pochyby během pár let přijdou. Takže přeji všem 
firmám, aby využily slušného počasí nadcházejícího 
období a vytvořili si rezervy, které jednou určitě 
ocení. 

Nemohu se nezmínit o fotbalovém EURU – taháku 
června pro naprostou většinu mužské populace. 
Předpokládám, že se mnozí z nás vydají do Švýcarska 
či Rakouska na vlastní oči sledovat akci, od které 
si fotbalový národ mnohé slibuje. Pokud se našim 
fotbalistům podaří potěšit nás všechny kvalitními 
výkony na letošním EURU, budeme, předpokládám  
s následujícím červnem, snad všichni spokojeni.

Ing. Vladimír Zábranský,  
jednatel, PRVNÍ CHODSKÁ
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e „Šmejdi zatracení“, asi tak nějak by začala řeč na téma politici 
moje babička  Máme po volbách a opět se můžeme těšit na to, 
co nám politici uvaří a jak nám co zavaří  V posledních letech nám 
střechařům vůbec nepomohli a tak není divu, když se nedávno 
v rámci kulatého stolu a diskuse ředitelů velkých firem vyrábějí-
cích střešní systémy hovořilo, co by politici měli pro naši branži 
udělat, nejčastější odpověď byla: „proboha, jenom radši ať nedě-
lají nic“  Ať to tedy dopadlo, jak to dopadlo (úvodník je psán ještě 
před volbami), jedno je jisté  S největší jistotou nám zase nikdo 
nepomůže a tak boj s přírodou, byrokracií, hospodářskou krizí, 
zaměstnanci a neplatícími zákazníky zase svedeme sami  
   Začátek letošního roku byl poznamenán již po několikáté za se-
bou nepřízní počasí  Snad poprvé jsem ale zachytil signály větší-
ho přesunu lidí z realizačních firem směrem k pracovním úřadům  
Mnoho majitelů firem mi říkalo, že letos fakt nešla zaměstnanost 
udržet a skoro se omlouvali za své kroky  Co je však na tom div-
ného? Střechařina je přeci jasně sezónní záležitost  To jen my 
všichni jsme si na to ještě nezvykli a posílali jsme lidi na střechy 
i za sněhu a mrazu  Zaměstnávání lidí má pro živnostníka přeci 
jeden hlavní účel – zaměstnanci musí majiteli přinést přidanou 
hodnotu, jinak řečeno vydělat peníze  Proto je zdánlivě logické, 
že když nevydělávají, firmy se jich musí na těžké období zbavit  
Brzy však přijdeme na to, že je to drahý špás, propouštět na zimu 
kvalifikované lidi a spíše je lepší jim najít jinou práci, při které 
vydělají peníze  Při cestách po světě jsem několik modelů toto 
řešících našel  V zimě například kanadští pokrývači hodně často 
pomáhají v městech a obcích s odklízením sněhu ze silnic, str-
hávání rampouchů a případně shazováním sněhu z přetížených 
střech  Smlouvy mezi firmami a obcemi garantují oběma stranám 
tolik potřebné zimní jistoty  Potkal jsem také několik rakouských 
řemeslníků, kteří se zase na zimu stali obsluhou vleků na lyžař-
ských tratích  Po několik měsíců si vyčistí hlavu od střech a hlavně, 
nepřekvapí je, že v únoru sněží  V našich zemích jsem zaznamenal 
i pokusy o přesun pokrývačů dovnitř, pod střechu, a jejich pře-
měnu na dočasné sádrokartonáře  Profese jsou to poměrně blízké 
a šikovný řemeslník zvládne v podstatě vše  To vše (snaha najít 
práci mimo hlavní byznys) je kromě jiného výsledkem jedné sku-
tečnosti – snahou sami si řešit svůj osud a nespoléhat na jiné  To je 
cesta, kterou musí zvolit každý odpovědný člověk a živnostník  To 
je cesta, kterou měl zvolit každý odpovědný volič  Jak to dopadlo 
v letošních volbách, víme v těchto dnech všichni  
P S : A jsme schopni se z tohoto poučit? 
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Počátkem roku 2010 se vedení firmy DaCH cz rozhodlo, že 
posílí svoji pozici na trhu specializovaných prodejen se střeš-
ními materiály a to tím, že otevřou nový prodejní sklad  Po 
shromáždění všech potřebných podkladů, byla vybrána ob-
last Chrudimska a Pardubicka  Nakonec po náročném hledání 
a následném vyhodnocení se podařilo vytipovat areál na okraji 
Pardubic nedaleko obce Starý Mateřov, hned vedle vojenské-
ho letiště  Venkovní plocha o rozloze 800m2 a skladovací hala 
se 400m2, kde za pomocí regálového systému vznikne cca 200 

 Věrným zákazníkům naší pobočky Kralice nad Oslavou jsme 
chtěli jejich přízeň oplatit a tak jsme se na začátku loňského 
roku rozhodli najít pro naši pobočku důstojnější podmínky  
Naší snahou bylo zpříjemnit příchozím zákazníkům chvíle 
strávené při nákupu materiálu a prodávat jim materiál v lep-
ším stavu – důstojně skladovaný, nezaprášený  V ½ roku 2009 
jsme začali stavět a požadovaný výsledek se brzy dostavil  
V dubnu 2010 jsme se již mohli přestěhovat do úplně nových 
prostor o 5 km vzdálenějších Vysokých Popovicích  V areálu, 

Nový systémový doplněk Bramac! Nové protisněhové háky 
k modelům Bobrovka a Reviva  Mohou však být použity jako 
dodatečné řešení u všech ostatních modelů kromě Bramac 
MAX 7° 

Z P R A V O D A J  P R O  V Š E C H N Y  M O D E R N Í  S T Ř E C H A Ř E

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

Nová pobočka DACHPARK
Martin Gombár, DACHPARK

Nové prostory ve Vysokých Popovicích
Stanislav Šmerda, manager pobočky PRVNÍ CHODSKÁ

Novinky a zajímavosti dodavatelů

Ve dnech 13 -17  dubna se konaly tradiční stavební veletrhy 
v Brně  Letos probíhal již 15-tý ročník stavebního veletrhu IBF 
a 11-tý ročník veletrhu technických zařízení SHK  Tyto prestiž-
ní projekty doplnil EDEN 3000 – Stavební centrum Eden a pro 
některé z nás bylo trochu překvapením zahrnutí Mezinárodní-
ho veletrhu bydlení MOBITEX, který se ve spojení s IBF a SHK 
uskutečnil poprvé  
Hlavním tématem letošního ročníku byly úspory energií, kte-
ré se za několik posledních let staly neodmyslitelnou součás-
tí všech stavebních výstav  V Brně jsme mohli získat veškeré 
informace o úsporách energií, zdrojích energie a novinkách 
v této oblasti 

Stavební veletrhy Brno 2010
Josef Vlasák, DACHDECKER

přiléhajícím k silnici I  třídy z Třebíče do Brna, na ploše 5 tisíc 
m2, zpevněných zámkovou dlažbou, jsme vybudovali plechem 
opláštěnou halu s několikapodlažními skladovacími regály, 
které umožňují přehledné uskladnění materiálů  V hale na-
jdete klempířskou dílnu, kde je pro zákazníky k dispozici 4m 
ohýbačka a odvíječka svitků  Díky novým skladovacím regá-
lům umíme nabídnout širší sortiment materiálů, který držíme 
stabilně skladem  Vedle haly vyrostla moderní dvoupatrová 
budova s velkou prodejnou a sociálním zázemím v přízemí 

paletovacích míst naznačuje, že vytipované místo bude schop-
no nabídnout novým zákazníkům stejný standard, na který 
jsou zvyklí zákazníci v Pučerech  V průběhu měsíce května 
a června probíhaly intenzivní přípravy na tom, aby nový sklad 
mohl začít fungovat co nejdříve  Předpokládaný termín, kdy se 
sklad oficiálně otevře, byl stanoven na měsíc červenec  O per-
sonálním obsazení bylo rozhodnuto již na samém začátku této 
myšlenky  Funkce vedoucího a zároveň prodejce v jedné oso-
bě bude zastávat již ostřílený matador Josef Čihák a ze skladu 

Organizátoři letos očekávali až stotisícovou návštěvnost, po 
závěrečném sečtení byli trochu zklamáni, do výstavního are-
álu se přišlo podívat asi 80 000 návštěvníků  Vystavovatelů se 
zúčastnilo na 1100 z 18 zemí světa, jejich expozice zabraly vý-
stavní plochu o rozloze přes 50 tisíc metrů čtverečních  Všech-
ny tři údaje jsou ale nižší než v roce 2008 (tehdy ale v rámci ve-
letrhu proběhla i výstava stavebních strojů) i ve srovnatelném 
roce 2007  To na veletrhu vystavovalo 1398 firem z 24 zemí 
světa a expozice zabraly plochu o rozloze téměř 60 tisíc metrů 
čtverečních  
Ze střechařské branže nevystavovali všichni tradiční vystavo-
vatelé, na než jsme v Brně zvyklí, zřejmým důvodem je do-

Akce pro montážní a realizační firmy ve věrnostním programu 
„Střechy plné odměn“ Nakup okapní systém a získej pracovní 
oblečení!

nákup nad 50 000 Kč    - černé triko•	
nákup nad 100 000 Kč - krátké šedé kalhoty•	
nákup nad 150 000 Kč - 3/4 modré kalhoty•	
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NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

mu bude krýt záda o nic méně zkušenější Václav Šuráň   

Závěrem bychom chtěli popřát všem současným i budoucím 
zákazníkům, ať se jim v nových prostorách dobře nakupuje 
a věříme, že i tato pobočka přispěje ke splnění jednoho z hlav-
ních cílů společnosti DaCH cz kterým je spokojený zákazník  
Všem zúčastněným zaměstnancům společnosti DaCH cz patří 
poděkování za jejich práci vedoucí k otevření nové pobočky 

pad krize, která zasáhla stavebnictví v minulém roce  Letošní 
doprovodný program zahrnul několik konferencí, mimo jiné 
konferenci o výhodách a nevýhodách partnerství veřejného 
a soukromého sektoru PPP – ano či ne?, nebo konferenci o ob-
novitelných zdrojích s názvem Energie pro budoucnost  Bojo-
valo se také o zlaté medaile, soutěžilo rekordních 44 exponátů, 
kdy 29 exponátů o medaile IBF a 15 o medaile SHK  
Následující stavební veletrhy v roce 2011 se na brněnském vý-
stavišti uskuteční v termínu 12  – 16  dubna  Můžeme se těšit 
na stejné spojení jako letos, tedy IBF + SHK + MOBITEX 

a v 1  patře s kancelářskými prostory 
Nově vydlážděné velké manipulační venkovní plochy umožní 
zákazníkům pohodlné parkování a našim zaměstnancům bez-
pečnou manipulaci se zbožím 

Všechny Vás tímto zveme na den otevřených dveří, který se na 
naší pobočce koná 25  6  2010 
Rádi Vás s celým týmem PRVNÍ CHODSKÉ Vysoké Popovice při-
vítáme v našich nových prostorách 

Od 7  června do 31  srpna 2010 akční SLEVA 10% při výměně 
jakéhokoliv starého okna za nové plastové střešní okno ROTO 
včetně lemování  Pro uplatnění slevy je podmínkou odevzdat 
na prodejnách DACHDECKER, PRVNÍ CHODSKÁ a DACHPARK 
platný, plně vyplněný kupón  Tuto akční cenu nelze sčítat s ja-
kýmikoliv jinými dalšími individuálními slevami 

SUNPAL je nový systém pro zastřešení pergol a přístřešků  Na-
bízí se jako kompletní stavebnice, nebo i jako jednotlivé desky 
a komponenty  Spojovací zámky jsou svým tvarem neprůcho-
zí pro vodu (nikde se nic nenavrtává)  Systém kotev a zámků 
zajišťuje, že do střechy nemůže zatékat ani v případě pohybu 
(krutu) dřevěné konstrukce střechy  Na SUNPAL se poskytuje 
záruka 10 let 

LanitPlast s.
r.o

.

®
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KM BETA

Střecha podle Vašich představ, to je KM Beta
Jiří Foltýn, KM Beta

Až ze sedmi různých barevných odstínů a širokého spekt-
ra povrchových úprav si můžete vybírat, pokud zvolíte pro 
svou novou střechu krytinu KM Beta. Součástí střešního sys-
tému od největšího českého výrobce betonové střešní kry-
tiny a vápenopískových cihel, společnosti KM Beta a.s., jsou 
dva různé typy střešní krytiny. KMB BETA je klasická krytina 
s nejdelší tradicí, těšící se dlouhodobě důvěře architektů, 
projektantů, pokrývačů i stavebníků. Velmi oblíbená je také 
krytina KMB HODONKA, která na střeše vytváří zajímavé 
efekty. 

Stále jako nová
Betonové střešní tašky KMB BETA i KMB HODONKA jsou vyrá-
běny z prvotřídních vstupních surovin, zejména velmi jemné-
ho křemičitého písku z lokality zvané „Moravská Sahara“, kte-
rý vytváří hladký bezvrásčitý povrch, jenž eliminuje zanášení 
a růst mechů  Po celou dobu životnosti střechy tak mohou 
krásně vyniknout atraktivní barevné odstíny, ve kterých je kry-
tina vyráběna (cihlově červený, višňový, hnědý, šedý, černý, ze-
lený a případně i modrý)  Kvalitní povrchové úpravy střešních 
tašek zajišťují jejich dlouhou životnost, rovnoměrnou barev-
nost v celé ploše a barevnou stálost  Zákazník si může vybrat 
z celkem třech možností: Standard (probarvený beton bez po-
vrchové úpravy), Elegant (dvojitý akrylátový nástřik – matný 
povrch) a Briliant (speciální dvojitý nástřik s leskem)  Stabilita 
barvy betonové střešní krytiny KM Beta umožňuje i za čas do-
plnit na stávající střechu či novou přístavbu stejný odstín, aniž 
by to působilo jakkoli rušivě 

Doplňky? Plastové se nenosí
Střešní systém KM Beta zahrnuje, kromě krytiny, také více než 
50 doplňkových výrobků, které profesionálně řeší nejen odvě-
trávání střechy, anténní prostupy, ale i technické detaily i těch 
nejnáročnějších konstrukcí  Jednou z posledních novinek jsou 
betonové doplňky – odvětrací a anténní taška  Plast se totiž na 
střechách z krytiny KM Beta příliš nenosí – jednak je dražší, ale 
hlavně se nemůže pyšnit stoletou životností, jakou poskytuje 
betonová střešní krytina KM Beta 

Umělecký dojem pro vaši střechu
Doslova umělecký dojem střechy s krytinou KM Beta zvýší 
okrasné prvky - elegantní věžička nebo pár zamilovaných hrd-
liček  Hrdličky i věžičku si lze vybrat v pěti různých barevných 
provedeních - cihlová, višňová, hnědá, černá, šedá  Dodávají 
se samostatně se speciálně upraveným hřebenáčem a kotvící-
mi prvky  Tak je možné kombinovat i rozdílnou barvu střechy 
a okrasného prvku  Zajímavé jsou také hřebenové ucpávky 

s motivem „slunce“ a „hrozen“  Tyto atraktivní prvky lze dokonale 
sladit s barvou nové střechy KM Beta – jsou dostupné v cihlové, viš-
ňové, hnědé a černé, případně v šedé, na přání i v dalších, méně 
obvyklých odstínech  Nová výrobní technologie umožňuje v beto-
nu vykopírovat sebemenší detaily a hřebenová ucpávka v podobě 
plastiky novou střechu skvěle dotvoří a doladí  

30tiletá záruka na kvalitu materiálu
Krytina KM Beta je vyráběna osvědčenými technologiemi s využitím 
nejlepších surovin, a díky tomu dosahuje prvotřídní kvality  I proto 
si může společnost KM Beta dovolit poskytovat 30tiletou záruku 
na kvalitu materiálu, pevnost, mrazuvzdornost a neprosákavost, ze 
zkušeností ale lze říci, že betonová krytina KM Beta má životnost 
až 100 let  Aby si střešní tašky své vlastnosti zachovaly nejen poté, 
kdy sjely z výrobní linky, ale i po přepravě k zákazníkovi, společnost 
KM Beta a s  zdokonalila i balení svých výrobků  Doplňky jsou nyní 
baleny pomocí speciální smršťovací fólie a mimořádné ochrany se 
dočkaly i základní tašky v provedení ELEGANT, jejichž rubová strana 
byla doplněna o ochranné pásky, bránící oděru jednotlivých tašek 
při přepravě a manipulaci na paletách 

Mimořádnou slevu připravila společnost KM BETA a s  pro všech-
ny občany či organizace postižené povodněmi  Výraznou slevu lze 
upravit na střešní krytinu KM BETA, vápenopískový zdicí systém 
SENDWIX či pálený cihelný systém HODOTHERM  Tato sleva platí po 
celý rok 2010  Více na www kmbeta cz
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PCHS
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Proč by tento druh krovu měl realizační firmy zajímat? Vazníky představují lehkou 
konstrukci, jejíž předností je hlavně rychlá montáž  Konstrukce vazníků jsou velice 
variabilní  Lze je navrhnout i s úložným nebo obytným prostorem  Oproti klasickým 
krovům můžete využitím vazníků ušetřit až 1/3 řeziva a další náklady na montáž  
Vazníky jsou také vhodné pro použití na sportovní haly, garáže, panelové domy aj  
budovy s rozpětím až 30m  Příhradové vazníky jsou dnes trend – nezůstaňte stát 
stranou 

Proč byste měli vazníky poptat a případně odebrat u nás? Na každé pobočce je Vám 
k dispozici proškolený pracovník, který s Vámi vše vyřeší  Komunikovat s námi mů-
žete osobně, ale také po telefonu, faxem, či emailem  Nejdéle do 10 kalendářních 
dnů Vám zdarma zpracujeme cenovou nabídku  Naše rychlost výroby je v porovnání 
s konkurencí nadprůměrná  Jsme schopní dodávat do celé České republiky, doprava 
bude již zahrnuta v cenové nabídce  
Hledáme partnery pro dlouhodobou spolupráci – pomůžeme Vám s proškolením, 
získáním zkušeností atp  Takovým firmám pak nabízíme bezkonkurenční servis 
a také nejvýhodnější ceny 

Pro více informací kontaktujte svou pobočku PRVNÍ CHODSKÁ nebo našeho produk-
tového manažera:

Petr Dobrý
Jateční, 301 00 Plzeň
Mobil: 724 502 517
Email: pdobry@chodska cz

PCHS má vlastní výrobnu lisovaných příhradových vazníků
Petr Dobrý, PRVNÍ CHODSKÁ
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LINDAB

Přehled typů lehkých střešních krytin Lindab
Marek Dítě, LINDAB

Lindab Rova Ideal
Pro zákazníky, kteří potřebují novou střešní krytinu, ale mají k dispozici jen omezené finanční pro-
středky - Lindab Rova Ideal  Cenově nejdostupnější lehká střešní krytina ve své kategorii na 
trhu  Velmi žádaná varianta s krycí šířkou 1100 mm a modulem tašky 35 nebo 40cm  Vstupním 
materiálem je vysoce kvalitní moderní ocelový plech 
Barevné provedení krytiny Ideal v 17 odstínech, velmi podobných barvám klasické střešní krytiny, 
vč  5 matných  

Lindab Rova Mega 
Pro zákazníky preferující krytinu s výrazným vzhledem za dostupnou cenu - Lindab Rova Mega  
Cenově dostupná krytina odlišující se od ostatních výrazným vzhledem v románském stylu  
V nabídce je ve 17 barvách, z toho 5 matných odstínech  Pro krytinu Mega je typická snadná 
montáž, bezúdržbovost a použití na sklony od 14°  

Lindab Topline 
Pro zákazníky hledající kvalitu a originál - vysoce kvalitní krytina Lindab Topline, věrně imitující klasickou 
skládanou tašku  Díky nízké hmotnosti a věrné imitaci tašky získala kromě řady spokojených 
zákazníků i památkáře  Výškou vlny 42 mm se řadí mezi krytiny s nejvyšším profilem na trhu Lze 
ji použít pro střechy se sklonem již od 14°  
Topline představuje pestrou klasiku v moderním stylu  Tato profilovaná krytina si získala velkou 
oblibu u zákazníků hlavně pro široký výběr z barevných odstínů, u montážníků pak díky přesnosti 
a tím pádem nekomplikované a bezvadné montáži  

V nabídce máme také unikátní krytinu Lindab Rova Goodlock  Více info na www.lindabstrechy.cz

Montujte kvalitní okapové systémy 
Lindab Rainline

získejte stylové pracovní oblečení

FRISTADS ZDARMA 
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Nečekejte a nakupte v období od 17.5.-17.8.2010 okapový systém 
Lindab Rainline a získejte ještě více…
Stylové pracovní oblečení čeká právě na Vás a navíc body do věrnostního 
programu  Střechy plné odměn 

Podmínkou je účast ve věrnostním programu
více informací naleznete
www.strechyplneodmen.cz 

Nákup nad 100.000 Kč 
v uvedeném období a ceníkových 
cenách bez DPH

+

Nákup nad 50.000 Kč 
v uvedeném období a ceníkových 
cenách bez DPH

Nákup nad 150.000 Kč 
v uvedeném období a ceníkových 
cenách bez DPH

Lind_Dachrevue-210x140.indd   1 3.6.2010   10:17:52
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DACHDECKER

Od profesionálů 
profesionálům

Největší lepicí plochy se 
super silnou přilnavostí
Stejný přesah při pokládce 
od 15° do 85° sklonu střechy
24 různých tvarů a 
barevných odstínů

EN 544
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0
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g/m2 Bitu
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Isola as
www.isola.cz

2 různé povrchy, s posypem 
z drceného kamene a lakovaný
6 různých barevných odstínů 
pro oba povrchy
Vhodné pro novostavby 
i rekonstrukce

Isola asfaltové šindele

Isola Powertekk
2 různé povrchy, s posypem 
z drceného kamene a lakovaný
6 různých barevných odstínů 
pro oba povrchy
Vhodné pro novostavby 

Isola Powertekk

Kvalita pro Vaši střechu

Anzeige CZ 02.indd   1 15.03.2010   14:53:01 Uhr

Poboèka Kladno
Kladno - Barré
273 07 Vinaøice u Kladna
T  + 420 / 312 275 503
F  + 420 / 312 273 582
E  kl@dachdecker.cz

Poboèka Mìlník
Hoøín 82
276 01 Hoøín
T  + 420 / 315 626 602
F  + 420 / 315 626 602
E  me@dachdecker.cz

Poboèka Sokolov
Dobrovského 1936
356 04 Dolní Rychnov
T  + 420 / 352 350 151
F  + 420 / 352 623 774
E  so@dachdecker.cz

Poboèka Chomutov
Dolní 1415
430 01  Chomutov
T  + 420 / 474 630 733
F  + 420 / 474 638 732
E  ch@dachdecker.cz

Poboèka Karlovy Vary
Èeská 3
360 01  Karlovy Vary
T  + 420 / 353 228 341
F  + 420 / 353 222 262
E  kv@dachdecker.cz

Poboèka Litomìøice
Litomìøická kotlina 383
412 01   Litomìøice
T  + 420 / 416 531 732
F  + 420 / 416 531 755
E  lt@dachdecker.cz

www cz.dachdecker.
Karlovy Vary

Sokolov

Chomutov

Litomìøice

Kladno
Mìlník
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Od června k dispozici 
k zapůjčení na každé 

pobočce DACHDECKER.
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Jaký dopad měla „krize“ na ceny plechů?
Je důležité říci, že cena plechů není ovlivněna krizí, ale kupo-
divu trhem na druhé straně zeměkoule 
Ceny plechů neodpovídají spotřebě tohoto materiálu u nás 
v ČR  Nicméně je možné očekávat v dalším průběhu roku 
další pohyb cen jak nahoru tak i dolu  Není a nebude mož-
né určit dlouhodobější vývoj cen a je nutné kalkulovat vždy 
s aktuálními cenami 

Plánují se nějaké akce pro tento rok?
Letošní rok je hlavně ve znamení akce od Lindabu ve spolu-
práci s Veluxem  Je velmi kladně hodnocena ze strany pokrý-
vačů a dalších montážních firem  Doplňková akce pobočky 
Kladno je možnost zapůjčení prostřihovacích nůžek k námi 
objednané krytině  

Co přinesl rok 2009? 
Rok 2009 přinesl především nebývalý nárůst slev od doda-
vatelů včetně akcí, kde zůstával rozum stát  Pro nás jakožto 
prodejce znamenal hlavně zefektivnění všech služeb, které 
jsme schopni poskytnout  Navíc nás bohužel utvrdil v tom, 
že spousta zákazníků jen pouze slibuje a co řeknou, je jen 
plácnutí do vody  S většinou jsme se byli nuceni rozloučit 
a to i ve zlém  Každopádně firmy, které neměli dobré eko-
nomické zázemí na to doplatili, a dnes se potácejí na hraně 
krachu  Pakliže již za tu hranu nespadli  

Novinky pro rok 2010
Pro letošní rok jsme připravili několik novinek pro zákazní-
ky  Jako jednu z prvních jsme začali zajišťovat registraci do 
různých akcí dodavatelů   Dále jsme rozšířili i nabízený sorti-
ment a doplňkové materiály ( ENKE, TOPWET aj )  Především 
jsme pokračovali v zlepšování služeb zákazníkům  Drobné 
služby jsou to co zákazník dokáže ocenit 

Práce se stroji a specializovaným nářadím ...
Profilování krytin - tuto službu již poskytujeme několik let 
Není to pro nás nic nového, jen jsme letos začali zajišťovat 
i přepravu těchto výrobků  Letos jsme interně na pobočce 
Kladno zavedli výrobu klempířských prvků pro zákazníky, 
kteří nemají čas na vlastní výrobu  

Marek Dvořák
Vedoucí skladu

DACHDECKER, pobočka Kladno

Věk: 36
Od kdy jste na firmě: červenec 2004
Co patří mezi Vaše záliby, koníčky: 

motorka, hokejbal a hlavně dvě malé slečny
Oblíbené jídlo a pití: 

nejsem úplně vybíravý, vše co mi zdraví dovolí 
Domácí mazlíček: Suzuki GSX 1400

Nej hudba: rock a vše co je svižné 
Oblíbený dopravní prostředek: motocykl 

Kontakt: dvorak@dachdecker.cz

Jak to vidí

Z P R A V O D A J  P R O  V Š E C H N Y  M O D E R N Í  S T Ř E C H A Ř E

JAK TO VIDÍ...

„Rok 2009 přinesl především 
nebývalý nárůst slev od 

dodavatelů včetně akcí, kde 
zůstával rozum stát.“
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Jan Soukup
Obchodní zástupce
PRVNÍ CHODSKÁ, pobočka České Budějovice

Věk: 33
Od kdy jste na firmě: září 2009
Co patří mezi Vaše záliby, koníčky: pes, rodina, turistika, PC 
je toho hodně a ne vždy v tomto pořadí
Domácí mazlíček: EDDY (bernský salašnický pes)
Oblíbené jídlo a pití: těstoviny na všechny způsoby, Tonic
Nej hudba: rock a všechny jeho variace
Oblíbený dopravní prostředek: horkovzdušný balón (ale 
používám ho jen zřídka)
Kontakt: mobil: 602 495 028
                      e-mail: jsoukup@chodska.cz

Co přinesl rok 2009?
Jako každý rok přinesl i ten minulý velké množství podnětů 
ze strany našich zákazníků  Ať už se jednalo a rozšíření sorti-
mentu, nebo rozšíření nabídky našich služeb  Úkolem proto 
pro nás bude na tyto podněty pružně reagovat a nadále roz-
šiřovat naši nabídku ke spokojenosti zákazníků 

Novinky pro rok 2010
V letošním roce reagujeme na časté poptávky zákazníků po 
cenově dostupném, barveném okapovém systému  Proto 

jsme do sortimentu pro letošní rok zařadili také barvený 
okapový systém od firmy ELEMENT, který nabízí cenově zají-
mavou alternativu k okapovým systémům LINDAB a RUUK-
KI, které již několik let úspěšně prodáváme  

Z P R A V O D A J  P R O  V Š E C H N Y  M O D E R N Í  S T Ř E C H A Ř E

JAK TO VIDÍ...

plechaři
„V letošním roce reagujeme 

na časté poptávky zákazníků 
po cenově dostupném,  
barveném okapovém  

systému.“

Práce se stroji a specializovaným nářadím.
Pro naše zákazníky je na všech našich skladech k dispozici 
plně vybavená klempířská dílna, ve které si mohou u nás 
zakoupený materiál zpracovat  Dále mohou zákazníci využít 
služby profilování přímo v terénu, kdy jim připravíme plechy 
pro profilované střechy přímo na stavbě  Tímto jim odpadá 
často velmi komplikovaný převoz profilovaného materiálu 

Jaký dopad měla „krize“ na ceny plechů?
Finanční krize má samozřejmě na ceny velký dopad  Cena 

všech kovů na burze neustále stoupá a to daleko výrazně-
ji, než tomu bylo v minulých letech  Můj osobní odhad je, 
že ceny porostou ještě minimálně do konce měsíce srpna  
Pro nás to znamená intenzivnější práci s nákupem materiá-
lu, abychom zákazníkům nabídli zboží za co možná nejnižší 
cenu 

Plánují se nějaké akce pro tento rok?
Ve spolupráci s dodavateli plánujeme na letošní sezónu ně-
kolik akcí, o kterých budeme zákazníky včas informovat  Za 
zmínku stojí již probíhající akce STŘECHY PLNÉ ODMĚN, ve 
které zákazníci nákupem výrobků firmy Lindab sbírají body, 
za které mohou získat profesionální nářadí, pracovní oděvy 
a další užitečné pracovní pomůcky 
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RHEINZINK

RHEINZINK® - SYSTÉM ODVODNĚNÍ STŘECH
Kvalitním základem pro výrobu systému odvodnění je znač-
kový titanzinek RHEINZINK®, masivní legovaný zinek vyro-
bený nejmodernější technologií podle EN 988 a katalogu 
kvalitativních kritérií Quality ZINC®. Více jak 500 komponen-
tů umožňuje vyřešit odvodnění jakéhokoliv objektu. Celý 
sortiment je přesně slícován a vyroben podle parametrů ev-
ropské harmonizované normy ČSN EN 612.
Odvodnění vyrábíme v půlkulatém a hranatém provedení, 
ve třech variantách povrchu: RHEINZINK® - leskle válcova-
ný, „předzvětralýpro modrošedý“ a „předzvětralýpro břidlicově 
šedý“. Všechny výrobky jsou označeny ražením „RHEIN-
ZINK“. Ražení dává jistotu deklarovaných vlastností s po-
tvrzením všech záruk výrobce. Stavebník tak obdrží kom-
pletní perfektně sladěný a kompatibilní systém od jednoho 
výrobce tzv. „z jedné dílny“.

Výrobky z inovačního programu firmy RHEINZINK: 
RHEINZINK• ® - ochrana žlabu před listím
RHEINZINK• ® - systém otočných háků
RHEINZINK• ® - balkónový zástrčný žlab
RHEINZINK• ® - univerzální držák dešťového svodu
RHEINZINK• ® - sběrač dešťové vody
RHEINZINK• ® - ukončení svodu s výztuhou

Další informace o materiálu RHEINZINK®: 
info@rheinzink.cz nebo tel.: 325 615465.

Petra Knyplová, RHEINZINK

POZNEJTE KVALITU NA PRVNÍ POHLED

Na vyžádání Vám rádi zdarma zašleme vzorek tohoto čela půl-
kulatého žlabu v provedení RHEINZINK „předzvětralýpro modro-
šedý“. O zaslání nás můžete požádat telefonicky, mailem, faxem 
nebo písemně na níže uvedených kontaktech.
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PREFA

Nový PREFALZ s lakem P.10
Jakub Nepraš, PREFA Aluminiumprodukte s r o 

Velmi oblíbený materiál pro falcované střechy, plech Prefalz 
od firmy PREFA, je od letošního roku dodáván vedle „starých“ 
standardních barev i s novou povrchovou úpravou P 10, se 
zárukou 40 let nejen na vlastní plech, ale i na barvu 

P 10 je výrazná inovace a to nejen mimořádnou zárukou  Bě-
hem 40 let plech zažije 75 000 hodin slunečního svitu, bude 
polit 35 000 litry vody a zasype jej 90 m sněhu  Laboratorní 
zkoušky ověřily, že i po těchto přídělech se vzhled ani tech-
nické vlastnosti laku nezmění  Revoluční na novém laku je 
kombinace matné optiky a netečnosti vůči UV záření  Nový 
povrch navíc zachovává veškeré dobré vlastnosti předcho-
zích laků PP 99  Lze s ním pracovat v zimních podmínkách, 
při ohýbání nepraská, nemění barvu ani se neloupe 

Prefalz je dodáván v provedení hladkém i stucco (vzhled jako 
pomerančová kůra)  Struktura povrchu stucco je mezi klem-
píři čím dál víc oblíbená  V současnosti se v této úpravě pro-
dává více než polovina produkce  Po plechu se lépe chodí, 
nejsou vidět drobné odřeninky či prošlápnutí 

Prefalz s novým lakem P 10 je zatím vyráběn ve třech barvách 
– antracitové, světle šedé a tmavě červené  

To že Prefalz s lakem P 10 stojí stejně jako původní provedení 
(384,-Kč/m2) je jistě dobrá zpráva  Další dobrou zprávou a jis-
totou pro klempíře je, že vedle povrchu P 10 jsou dodávány 
svitky Prefalzu i v původních barvách  

záruka 40 let
nejen na materiál, ale i na barvu

Prefalz, barva světle šedá

Barva antracitová, Povrch P 10 je používán i na maloformátu

Barva tmavě červená, stejná krytina bude pokládána v červnu v Třeboni
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Dostáváte trička, která jsou vám malá, čepice, které vám ne-
sluší nebo metry, které po prvním použití přestanou fungo-
vat? Vyzkoušejte věrnostní program SATJAM Bonus a vyberte 
si sami, co potřebujete 
Věrnostní program SATJAM Bonus, který má za sebou již více 
než rok úspěšné existence, odměňuje další pokrývače a klem-
píře  SATJAM Bonus funguje velice jednoduše, bez jakýchkoliv 
registrací  Stačí nakoupit některou ze střešních krytin SATJAM 
u obchodních partnerů společnosti SATJAM nebo přímo na 
jejich střediscích  Když je pak zakázka vyrobena, odeslána 
a vyfakturována, tak na prodejní místo, kde jste ji objednali, 
je doručen kupón, nebo kupóny, se slevovými kódy v hod-
notě 350 Kč, které můžete uplatnit v internetovém obchodě  
www.pracovniodevy.cz 
Nakoupit můžete nejen pracovní oděvy, ale i nářadí, dárkové 
předměty, outdoorové oblečení atd  Stačí tedy objednat kryti-
nu a po jejím dodání si vyžádat u příslušného obchodníka váš 
kupón  Pak už si jen vyberete z bohaté nabídky zboží  
Vyzkoušejte si nákup v internetovém obchodě bez nutnosti 
nákupu střešní krytiny SATJAM  
Zašlete do konce července na číslo 605 248 639 SMS ve 
tvaru „vaše IČ ZKOUŠKA“ a získejte slevový kód v hodnotě 
200 Kč. Podrobnosti k progra-
mu SATJAM Bonus naleznete 
na www.satjam.cz.

Z P R A V O D A J  P R O  V Š E C H N Y  M O D E R N Í  S T Ř E C H A Ř E

SATJAM

Prodloužení záruk u střešních krytin
Společnost SATJAM přichází od tohoto roku s novým sys-
témem záruk na střešní krytiny a okapy, nazvaným SATJAM 
Záruka Plus  Záruky na střešní krytiny jsou nově rozděleny na 
záruku na trvanlivost povrchové úpravy a záruku na funkčnost 
krytiny  Záruky na funkčnost krytiny byly prodlouženy a podle 
druhu povrchové úpravy jsou v rozsahu 20 až 30 let  K rozdě-
lení záruk na funkčnost a trvanlivost povrchové úpravy došlo 
především z důvodu požadavků koncových uživatelů, kteří 
chtějí mít garanci i na to, že se barva během stanovené doby 
nebude oddělovat od podkladu, nebude docházet k nerov-
noměrným změnám a podob-
ně  Záruční listy jsou od dubna 
vkládány ke každé zakázce  Aby 
prodloužené záruky byly výrob-
cem akceptovány, musí koncový 
uživatel zaregistrovat realizova-
nou střechu buď odesláním vy-
plněného registračního kupónu 
na adresu společnosti SATJAM, 
nebo vyplněním formuláře na 
internetových stránkách: www.
satjam.cz/zaruka. Se střešními 
krytinami SATJAM lze ušetřit 
a navíc ještě získat prodlouže-
nou záruku. 

Joh. Hermann Picard GmbH & Co. KG
Hämmerfabrik und Gesenkschmiede seit 1857

Zednické kladivo "Berlin"

Tesaøské kladivo s èernou rukojetí

Tesaøské kladivo GS - vyzkoušeno

Hlava Kladiva:
kovaná hlava ze 
speciální ocele, 
se speciálnì
vybraným 
složením.

Èelo kladiva:
Peèlivì tvrzené a 
speciálnì zušlechtìlé.
Správné zlomení hrany.

Dráp a špièka  
tesaøskách kladiv:
Èistì vypracovaný dráp 
slouží také k uchopení
malých høebíkù. Štíhlá 
dlouhá vytažená špièka.
Dráp je speciálnì tvrzený.

Speciální fixace:
Zapeèený (nesnímatelný) 
svìr.

Speciální rukoje:
Menší únavu a lepší práci
zajistí dobøe ovladatelná
speciální rukoje, kterou je
dán ten správný úder. 
Rukojetì jsou pevnì spoje-
ny s ocelovou násadou 
   speciálnì vyvinutým dvou-
      složkovým pojivem.

Ocelová násada:
Používáme jen prvotøídní, 
legovanou, bezešvì taženou,
dokonalou násadu, chromovanou,
tvrzenou a popouštìnou. Z toho
dùvodu je materiál správì elastický.
Tyto kvalitní násady mají prùmìr 
od 16mm a 1,2mm sílu stìny.
Tímto a také plochooválným profi-
lem, je kladivo snadno ovladatelné, 
nejépe vyvážené což znamená men-
ší vysílení a únavu.

Tesaøské kladivo s magnetickým 
držákem høebíkù

Jiří Kašpárek, Satjam 

SATJAM Bonus
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Z P R A V O D A J  P R O  V Š E C H N Y  M O D E R N Í  S T Ř E C H A Ř E

VELUX

Nabídněte svým zákazníkům výměnu střešního okna. 
Za výměnu jakéhokoli starého střešního okna za nové 
střešní okno VELUX lze nyní získat slevu. Samotná vý-
měna je přitom jednoduchá a čistá práce, a majitelé 
střešních oken si tak mohou výrazně zpříjemnit život 
v obytném podkroví. 

Proč je dobré vyměnit starší typ střešního okna za nové 
střešní okno VELUX?
Na trhu je velké množství starších střešních oken různých 
značek, která jsou různé kvality – od téměř nefunkčních ne-
jasného původu až po funkční značková střešní okna VELUX 
staršího typu s nižšími technickými parametry (např. prostu-
pem tepla).
Střešní okna VELUX jsou v prodeji již několik desítek let a za 
tuto dobu se i jejich technologický vývoj posunul kupředu. 
Jen pro porovnání: součinitel prostupu tepla U celého okna 
se před 15 lety pohyboval v rozmezí 2,5-2,8 W/m2K, zatím-
co u současných oken je uvedená hodnota od 1,4 W/m2K. 

Mezi zákazníky kolují však mýty jako: „Výměna střešních oken 
je složitá a časově náročná, jedno okno stačí na celý život, 
moderní okna jsou příliš drahá“. Přitom v optimálním přípa-
dě, když vyměníte střešní okno stejné velikosti a značky, zde 
VELUX, za střešní okno s lepšími technickými parametry, vý-
měna okna netrvá déle než 2 hodiny. Vývoj technologií uka-
zuje, že žádné okno, byť dobře udržované, není na celý život. 
Požadavky na nízkoenergetická řešení rostou, ať díky dotacím 
z programu Zelená úsporám, tak z čistě praktického hlediska 
– majitelé lepších oken ušetří peníze za energii na vytápění 
a ještě přispějí svým chováním k ochraně životního prostředí. 
Ceny nových oken nejsou astronomické, navíc VELUX nabízí 
cenové zvýhodnění formou 10 % slevy za každé střešní okno 
VELUX nakoupené za účelem výměny jakéhokoli střešního 
okna bez ohledu na značku. Takže je ta pravá doba stará okna 
vyměnit za nová.

Jak na to?
Zákazník, který si v období od 1. 5. do 31. 10. 2010 koupí střeš-
ní okna VELUX na výměnu za jakákoli stará střešní okna, získá 
od společnosti VELUX 10 % slevu z konečné ceny střešního 
okna, která bude uvedena na dokladu o zakoupení. Stačí po-
slat vyplněný kupón, kopii o nákupu nových střešních oken 
a štítek z oken starých (případně fotodokumentaci) na ad-
resu: VELUX Česká republika, s.r.o., „Výměna okna“, Sokolova 
1d, 619 00 Brno. Peníze vrátí společnost VELUX zákazníkovi 
rovnou na uvedený účet. Podrobné informace o podmín-
kách této slevové akce najdete na www.velux.cz. 

Váháte, potřebujete poradit? Kontajtuje svého oblastního 
zástupce VELUX, centrum služeb pro zákazníky společnosti 
VELUX a nebo navštivte www.velux.cz, kde se můžete řadu 
podrobností dozvědět.

Vyměňte střešní okno právě teď!

Možnosti výměny střešního okna za nové 
ve stejné velikosti

Výměna s použitím speciálního lemování EW, EL*
Výměna střešního okna s lemováním EW či EL je rychlá 
a jednoduchá. Při použití lemování EW, EL není nutno za-
sahovat do vnitřního ostění, střešní okno je osazeno ve 
stejné výšce jako původní střešní okno. Co k tomu potře-
bujete? Střešní okno, lemování EW nebo EL a manžetu 
z hydroizolační fólie BFX.

*Speciální lemování: EW – lemování pro profi lovanou 
krytinu,  EL – lemování pro plochou krytinu

Výměna s použitím lemování EDW, EDS
S lemováním EDW, EDS je střešní okno osazeno níže 
o 27 mm oproti původnímu oknu, ochlazovaná plocha 
okenního rámu je tak redukována, což přispívá dále ke 
zlepšení tepelně-izolačních parametrů střešních oken. 
V tomto případě je při výměně střešního okna nutno se-
říznout ostění o 27 mm a přidat novou spodní část. Co 
potřebujete k tomuto způsoby výměny? Střešní okno, le-
mování EDW nebo EDS a zateplovací sadu BDX.

Výměna s použitím ostění LSB, LSC
U výše zmíněné výměny střešního okna s pomocí lemo-
vání EDW a EDS je ostění z původního okna nahrazeno 
systémovým ostěním VELUX LSB, LSC. Ostění LSB, LSC 
jsou dodávána jako kompletní sada s bezúdržbovou po-
vrchovou úpravou opatřenou omyvatelnou fólií v bílé 
barvě. Součástí ostění je i parotěsná fólie BBX. A co k vý-
měně potřebujete? Střešní okno, lemování EDW nebo 
EDS, zateplovací sadu BDX a ostění LSB nebo LSC.

VELUX Česká republika, s.r.o.
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KDE NÁS NAJDETE

Zdice

Frýdek-Místek

Nymburk

Mělník

Kunovice

info@dachdecker.czwww.dachpark.cz

Rudná

Kostelec 

Klenčí pod Čerchovem 
Klenčí pod Čerchovem 320 
tel /fax: 379 794 881
klenci@chodska cz

Plzeň 
Jateční třída 
tel /fax: 377 470 208
plzen@chodska cz

Rudná – Chrášťany 
Chrášťany 140 
tel /fax: 311 670 948
rudna@chodska cz

Písek – Smrkovice
Smrkovice 5 
tel /fax: 382 264 394
pisek@chodska cz

Planá u Mariánských Lázní 
Nádražní 
tel /fax: 374 794 022
plana@chodska cz

Klatovy 
Jateční ulice 
tel /fax: 376 323 399
klatovy@chodska cz

České Budějovice 
Slévárenská 675 
tel : 387 001 287
budejovice@chodska cz

Kostelec nad Labem 
T  G  Masaryka 576 
tel /fax: 326 734 228
kostelec@chodska cz

Vysoké Popovice
č p  254
tel /fax: 568 643 120
popovice@chodska cz

Lukov
676 02 Lukov
tel /fax: 568 420 102
lukov@chodska cz

Uher. Hradiště – Kunovice
Osvobození 18
tel : 572 548 660
kunovice@chodska cz

Zbiroh 
Bezručova 145 
tel /fax: 371 794 909
zbiroh@chodska cz

Pelhřimov 
Na Lhotkách 239 
tel /fax: 565 321 235
pelhrimov@chodska cz

Bavoryně u Zdic
Na Lhotkách 102
tel : 724 985 835
zdice@chodska cz

Frýdek-Místek
Jamnická 348
tel /fax: 558 638 540
frydek@chodska cz

Nymburk 
Boleslavská 400 
tel /fax: 325 516 565
nymburk@chodska cz

PRVNÍ CHODSKÁ

Pučery-Zásmuky
tel : 321 790 652-3 
fax: 321 792 651
pu@dachpark cz

Starý Máteřov - skladová zóna letiště
530 06 Pardubice
pa@dachpark cz

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

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

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

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

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

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

Vysoké Popovice

Pardubice


