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Krytiny Ruukki Finnera a Monterrey 
jsou k dispozici s patentovaným 
řešením FEB Forma®- zpětné 
ohnutí okapové hrany střešní 
krytiny, které lépe chrání před vlivy 
počasí a nečistotami a příspívá tím 
ke zvýšené trvanlivosti, ale také  
k velmi elegantnímu vzhledu. 
Více na www.ruukkistrechy.cz

Ruukki FEB Forma® 
FAKRO předsavuje nový pohled na produkt - okno typu 
D_F vyniká velmi dobrými termoizolačními parametry  
a moderním vzhledem. Okno typu F lze vybavit  
energeticky úsporným zasklením DU6 nebo  pasivním 
DU8. Součinitel prostupu tepla pro okno se zasklením DU8 
je U=0,76 W/m2K dle EN 12567-2, splňuje tedy požadavky 
pro nízkoenergetické a pasivní stavby. Může být  vyrobeno 
v jakémkoliv rozměru v rozsahu 60x60 – 120x220 cm. 
www.fakro.cz

 Nový pohled na střešní okno

TOPWET představuje novou 
generaci doplňků pro systémové 
odvodnění teras a balkonů. 
Doplňky seskládané z jednotlivých 
segmentů ze silnostěnného 
polyamidu umožní snadnou  
a spolehlivou montáž. Nově také 
zápachové klapky a sifonky se 
zvýšenou odtokovou kapacitou. 
Více informací na www.topwet.cz 

Odvodnění teras
Tepelná izolace snižují výdaje

Inovace výrobní linky
SATJAM v rámci inovace výrobního zázemí 
rozšířil sortiment o novou výrobní linku SAT18 
N. Tato nová linka umožňuje rozšířit nabídku 
trapézových plechů o slitinu hliníku Alumat 
a také nově může profilovat ocelové trapézové 

plechy až  
v tloušťkách  
1 mm. Více 
informací 
naleznete na 
www.satjam.cz 

VMZ Plochý panel ECO  
VMZINC nabízí řadu 
fasádních systémů včetně 
dokončovacích doplňků.                
VMZ Plochý panel ECO je 
snadným a elegantním 
řešením opláštění fasády 
za rozumnou cenu.
Tyto fasádní šablony  
z šedého předzvětralého 

titanzinku evokují nedokonalost a retro vzhled, 
což umocňuje dojem titanzinku jako přírodního  
materiálu. Dokonalý ECO vzhled. www.vmzinc.cz
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 Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou již 46. vydání 
DACHrevue, zpravodaje pro všechny moderní 
střechaře. Je nám všem ctí a radostí  Vám sdělit, 
že jsme od tohoto čísla provedli nemalé změny  
v obsahu….

…a na co se tedy můžete těšit?
Zcela jistě Vás zaujmou novinky v sortimentu pro 
rok 2015. Zajímavým tématem jsou energeticky 
úsporná střešní okna Fakro. 
Jak si poradit s montáží šindele od 9,5° se dočtete 
na str.5. V rubrice „Jak to vidí…“ zpovídáme naše 
kolegy a zjišťujeme jejich pohled na současnou 
situaci na trhu. 
Zjistíte více o plechové střešní krytině, která je 
určena pro podhorskou architekturu. Zajímavým 
článkem je rekonstrukce kostela v Nymburce 
včetně podrobné fotodokumentace. Pokud Vás 
zajímá péče o dřevo, jistě Vás osloví kosmetika 
dřeva Lignofix. 
Pravá švédská ocel proudí v okapech Rainline, 
nepřehlédněte speciální nabídku Lindab.  

Populární rubrikou se staly „Referentské střechy“, 
kde se i VY můžete pochlubit svými díly. Zašlete 
nám fotodokumentaci a stručný popis střechy/
střech, které jste právě Vy renovovali či nově 
vystavěli a získejte prostor pro Vaši prezentaci 
zdarma! Už teď se těšíme na Vaše fotky. 

A co říci, závěrem? Snad jen: „hezké počtení  
a díky za zpětné vazby“

Tým redakce DACHrevue

Redakce DACHrevue
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Snižte výdaje na elektřinu 
o 80% pomocí správného 
zateplení.
Koeficient tepelného 
odporu tepelné izolace IKO 
Enertherm ALU byl díky 
novému složení snížen na 
0,022W/mK. Díky tomuto 
vylepšení se snižuje až skoro 
o 100% tloušťka tepelné 
izolace IKO Enertherm 
v porovnání s použitím 
standardních tepelných 
izolací na bázi kamenné či 
skelné vaty. Enertherm se 
hodí na zateplení střech 

nad krokvemi u novostaveb. 
Vhodné je též nadkrokevní 
zateplení při rekonstrukci 
celé střechy stávající stavby. 
Použití nadkrokevní izolace 
Enertherm zajišťuje snížení 
nákladů na vytápění a energie. 
Více na www.enerterm.eu

 

Velká úspora času díky rychlé montáži

Mimořádně velká nosnost 
Bezprostřední odvod zatížení do 
střešní konstrukce = zabezpečení 
proti poškození střešních tašek

Vysoká přesnost rozměrů - Dodáváme Vysoká přesnost rozměrů - Dodáváme 
pro cca 50 modelů tašek

Dokonalá ochrana proti korozi
Žárové pozinkování + práškové 
lakování

Dodáváme jistotu 
a bezpečnost.

Solární a 
fotovoltaická zařízení 
na střeše ...

NA SPRÁVNÉM 
UPEVNĚNÍ ZÁLEŽÍ
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STŘECHAŘSKÉ NOVINKY

Energetická účinnost je jedním 
z klíčových otázek soudobého 
stavebnictví. Společnost FAKRO 
- výrobce střešních oken, jedna 
z nejvíce inovativních firem  
v odvětví, se zaměřuje zejména 
na energetickou účinnost. Tato 
filozofie odráží nové, energeticky 
úsporné výrobky zavedené na 
trh, které představují komplexní 
řešení, jež umožňují omezovat 
tepelné ztráty a zmenšovat výdaje 
na vytápění budovy.

Okna FTT U6 a FTT U8 Thermo 
jsou určená pro energeticky 
úsporné a pasivní stavby. Jejich 
zasklení je osazeno ve speciálně 
vyprojektovaném rámu křídla 
konstruovaném ze širších 
dřevěných profilů a vybaveném 
čtyřnásobným systémem těsnění. 
Tato konstrukce minimalizuje vznik 
tepelných mostů a zajišťuje celkově 
lepší izolační vlastnosti okna.
Jedná se o dřevěná kyvná okna, 
ve kterých je osa otáčení umístěna 

nad geometrickým středem okna, 
což umožňuje pohodlný přístup  
k otevřenému oknu také vysokým 
osobám. Křídlo je při otáčení  
v úhlu 0-45° přidržováno 

inovativním podpůrným 
mechanismem. Řešení použitá 
v oknech FTT zaručují vysoký 
komfort využívání podkroví. 
Okno FTT U6 je vybaveno 
super energeticky úsporným 
zasklením U6 (trojsklo s vnitřním 
laminovaným bezpečnostním 
sklem tř. P2A). Součinitel prostupu 
tepla je Uw=0,71 W/m2K pro okno 
s těsnícím lemováním EHV-AT 
Thermo. Toto okno získalo certifikát 
Kvalitní okna pro pasivní stavby, 
vydaný Výzkumným a vývojovým 
ústavem dřevařským v Praze.
Okno FTT U8 Thermo bylo 
projektováno s ohledem na velmi 
přísné požadavky pasivního 
stavebnictví, což potvrzuje 
certifikát Passivhaus vydaný 
organizací Passivhaus Institut  

FAKRO: Super energeticky úsporná střešní okna FAKRO - okna s budoucností

v Darmstadtu. Okno FTT U8 Thermo 
je vybaveno pasivním čtyřsklem 
U8. Dodává se a montuje výlučně 
s lemováním EHV-AT Thermo  
a vyniká svými termoizolačními 
parametry – součinitel prostupu 

tepla Uw=0,58 W/m2K. Toto 
okno již nyní rozhodně převyšuje 
požadavky energetické účinnosti, 
která bude pro střešní okna závazná 
od r. 2021 a je nejvíce energeticky 
úsporným střešním oknem na trhu 
s jediným zasklením. 
Rozsah montáže oken FTT je 15-
70°. Více na www.fakro.cz

Jak si poradit s nízkými sklony u střech?

STŘEŠNÍ OKNA A ŠINDELE
Střešní okna

Šindele

Určitě to také znáte. Projektant 
si vymyslel střechu s nízkým 
sklonem a na vás jako pokrývači 
je teď zajistit, aby střecha 
dobře vypadala a zároveň do 
ní nezatékalo. IKO nyní přichází  
s novinkou na střechy se 
sklonem od 9,5°, aniž by 
se střecha jakkoliv výrazně 
prodražovala – IKO Cambridge 
Xtreme.

IKO Cambridge Xtreme je nový 
laminovaný celoplošně lepivý 
šindel, který je možné používat 
na sklony střech od 9,5°. Šindel 
byl testován v laboratořích při 
ještě nižším sklonu za extrémních 
podmínek, které simulovaly 
tropickou bouři a hurikán. Ve 
všech testech obstál Cambridge 
na výbornou, a proto získal jméno 
Xtreme (v angličtině: extrémní).

30 let záruky
Záruky na šindel Cambridge 
Xtreme je nejdelší v historii IKO,  
a to 30 let. Prvních 15 let poskytuje 
navíc IKO na šindele Cambridge 
Xtreme Platinovou záruku, která 
kryje všechna rizika a náklady. 
Pokud se stane cokoliv v roce 
2029, budou majitelům domu 
nahrazeny všechny náklady  
s pokládkou nové střechy. Další 
důvod pro jméno Xtreme.

Práce s Cambridge Vám půjde 
od ruky
Nový šindel Cambridge Xtreme 
se nabízí ve 4 odstínech – hnědá 
(53), černá (52), šedá (50), červená 

Prémie 
      pro pokrývače

 – získejte až

namontované okno FAKRO
 500 Kč za každé

 www.fakro.cz

Super energeticky úsporné trojsklo U6

Řez střechou s oknem FTT U8

Super energeticky úsporné kyvné okno 
FTT U6

Řez zasklením - pasivní čtyřsklo U8

NA SKLONY STŘECH  
≥ 9,5° (!) / ≤ 90°

www.iko.cz 

(55). 
Vrchní strana šindele je shodná  
s oblíbeným laminovaným 
šindelem Cambridge Xpress, 
takže je možné šindele na střeše 
kombinovat. Na nízké nebo 
naopak velmi příkré sklony střechy 
je možné použít Cambridge 
Xtreme 9,5° a na zbylé části 
střechy použít Cambridge Xpress. 
Práce je velmi rychlá a jde dobře 
od ruky. Na standardní plochu 
střechy domu se spotřebuje až 
o 5 balíků šindele méně a až  
o 300 hřebíků méně. To vše šetří 
jak peníze, tak i čas a námahu 
pokrývače. S novými šindeli 
Cambridge Xtreme se usnadní 
práce na kolmých střechách, 
kde šindele během instalace 
mohly sjíždět. Samolepivá část 
se okamžitě slepí a pak už se jen 
snadně přichytí hřebíky.

Levná varianta pro nízké sklony 
střech
U střech se sklonem od 9,5° už 
nemusíte dělat „2 střechy nad 
sebou“. Jako záklop použijete 
OSB desky na něž instalujete 
samolepivý podkladní pás 
Armourbase Stick a následně 
celoplošně samolepivé šindele 
IKO Cambridge Xtreme  
s normálním překryvem. Cena 
šindele Cambridge Xtreme je 
vyšší o 10% oproti standardním 
šindelům Cambridge Xpress. 
Xtreme výhody pro Vás i investora.

Získejte dárky za instalaci 
Cambridge Xtreme
Během května a června budeme 
pokrývačům rozdávat piva, lopaty 
na šindele a opasky za instalaci 
šindele Cambridge Xtreme. 
Napište nám na praha@iko.eu 
o podmínkách nebo pošlete 
rovnou fotky.

www.iko.cz
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Plechové
šindele 

SATJAM: Plechová střešní krytina pro podhorskou architekturu

vidí...
Jak

JAK TO VIDÍ...

JAK TO VIDÍ ZA DACHDECKER Marek Houra?  

JAK TO VIDÍ ZA PRVNÍ CHODSKOU Martin Mašek

PLECHOVÉ ŠINDELE

Osobnostní profil

Jméno: Marek Houra
Funkce: Manažer Chomutov
Od kdy jste ve firmě: 1. 2. 2004
Na čem si nejvíce pochutnáte: 
Bramborový knedlík, zelí, maso
Oblíbený dopravní prostředek: 
Auto
E-mail: marek.houra@dachdecker.cz

Osobnostní profil

Jméno: Martin Mašek
Funkce: Vedoucí pobočky Plzeň
Od kdy jste ve firmě: 1995
Na čem si nejvíce pochutnáte: já ani 
nevím, člověk neví, co by do té huby 
dal :)
Oblíbený dopravní prostředek: auto
E-mail: mmasek@chodska.cz

Jak hodnotíte začátek tohoto roku  
a jaký očekáváte vývoj
Začátek roku 2015 hodnotím tak jako 
každý rok. Je prostě zima, realizační 
firmy jsou doma, věnují se rodinám, 
někteří jezdí lyžovat, někteří jezdí k moři.  
V sezóně jsou od rána do večera každý 
den v práci, tak si odpočinek dopřávají 
právě v těchto měsících. Nicméně 
zima končí a stavební práce se pomalu 
začínají hýbat. Vím, že hypotéční úvěry 
jsou lidem i nadále nakloněny a proto 
si myslím, že i rok 2015 bude prodejně 
dobrý. 

Jaké novinky jste zaznamenali pro 
novou sezónu a jak předpokládáte, 
že uspějí na trhu

Jako jednu z novinek pro rok 2015 jsem 
zaznamenal Betonovou střešní krytinu 
Bramac Tegalit STAR. Jedná se o další 
model tašek Bramac,  který má takto 
dokonalou povrchovou úpravu. 
Máte na pobočce pro zákazníky 
nějakou novinku či změnu?
Letos jsme se rozhodli lehce upravit 
prostor před prodejnou DACHDECKER  
v Chomutově. Výstavní střechy, které 

byly umístěné před vstupem do 
prodejny jsme přemístili tak, aby vstup 
do naší prodejny byl vidět ihned jak 
zákazník vstoupí nebo vjede za bránu. 

Co byste vzkázal našim zákazníkům? 
Nebojte se investorům doporučovat 
kvalitnější materiály. Bohužel poslední 
dobou je zvykem do nabídek zahrnovat 
levnější materiáy. Vždyť i Vám samotným 
se lépe pracuje s kvalitním zbožím, nebo 
se pletu??? Možná si teď říkáte „ no tak 
ty seš chytrej, tak mi to pojď ukázat“ :o)
Ano, jsem si vědom, že každý investor 
dnes tlačí na co nejnižší ceny, ale 
podle mého názoru je jen velmi 
málo soukromých investorů, kteří 
mají dokonalý přehled o vhodných 
a kvalitních materiálech potřebných 
na jejich střechu. Přál bych si, aby 
naši zákazníci nakupovali jen kvalitní 
materiály, které sami dokáží investorům 
nabídnout. Vždyť přeci kolikrát za život 
chce investor střechu předělávat???

PS: NEJSME TAK BOHATÍ, ABYCHOM 
KUPOVALI LEVNÉ VĚCI.

Jak hodnotíte začátek tohoto roku  
a jaký očekáváte vývoj:
Popravdě řečeno start roku 2015 jsem 
čekal daleko lepší než se ukázalo.  
V lednu a v únoru jsme pracovali na 
mnoha zakázkách, které se z velké části 
začaly realizovat až teď v březnu. Věřím, 
že v nadcházejícím období realizace 
stoupnou a dosáhneme společně ke 
svým cílům.

Jaké novinky jste zaznamenali pro 
novou sezónu a jak předpokládáte, 
že uspějí na trhu?
Přímo novinku jako produkt takový - 
přiznám se, že nemám žádného favorita, 

ale co vnímám jako důležitější je zajistit 
servis pro zákazníky. Už vloni, jsme 
na našem novém skladu v Křimicích 
začali naskladňovat klempířinu  
v materiálu Prefa a betonovou krytinu 
Betonpres. Tyto a další nové produkty 
naskladňujeme i v tomto roce. Chceme 
Vám poskytnout dobrou skladovou 
zásobu a výběr tak , abychom mohli být 
pohotoví a vy jako naši zákazníci měli 
zboží co nejdříve.

Máte na pobočce pro zákazníky 
nějakou novinku či změnu?
Podařilo se nám rozšířit prodejnu  

v Křimicích, která byla opravdu malinká. 
Teď kluci získali více prostoru a soukromí 
pro jednání s vámi.

Co byste vzkázal našim zákazníkům? 
Za velmi důležité pro tento rok a to jak 
popisuji výše je servis pro naše obchodní 
partnery. Pracujeme na tom, abychom 
mohli poskytnout perfektní servis, jako 
je: rozvozy zboží, rychlé zpracování 
nabídky, zboží skladem, prostě to co 
jako firmy a aspoň si to myslím, nejvíce 
potřebujete. A to co bych opravdu 
vzkázal a co je hodně důležité, štěstí na 
zákazníky (myslím že všichni víte o čem 
píši) :) a když budete mít čas a chuť, tak 
přijďte ke mně na kafe protože já jsem 
tu pro vás......

PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA SE HODÍ
PRO PODHORSKOU ARCHITEKTURU

Design respektuje tradiční vzhled
Při vývoji této střešní krytiny SATJAM 
v oblasti designu nevymýšlel nic no-
vého. Vzhled střešní krytiny byl inspi-
rován tradiční horskou a podhorskou 
architekturou. A právě propojení této 

architektury společně s vysoce kvalitní 
výrobou střešních krytin SATJAM si jistě 
najde nemalý počet zákazníků. 

Kvalitní plech vydrží náročné podmínky
SATJAM Šindel je dalším druhem malo-

formátové střešní 
krytiny nabízené 
firmou SATJAM. 
Jako výrobní su-
rovina je využíván 
vysoce jakostní 
ocelový pozinko-
vaný plech. Po-
vrchová úprava 
může být ve dvou 
variantách pro-
vedení - Satpur 
a Purmat®. Sat-
pur je lesklá po-
vrchová úprava 
na bázi polyu-
retanu a nabízí 

vysokou ochranu proti mechanickému 
poškození. Nabízena je ve třech ba-
revných variantách. Povrchová úprava 
Purmat® byla speciálně pro SATJAM 
vyvinutá v laboratořích firmy Arce-
lorMittal. Disponuje nadstandardní 
odolností proti korozi, UV záření 
i proti mechanickému poškození. 
Tato povrchová úprava je nabízena ve 
čtyřech barevných variantách. 

Montáž je snadná
Při vývoji této střešní krytiny se SATJAM 
zaměřil na snadnou a rychlou mon-
táž. Postup montáže je shora dolů 
s překrytím jednotlivý šablon. Šablony 
se kotví pomocí pneumatické nastře-
lovačky speciálními hřebíky do boční 
hrany latě. Nechybí ani příslušenství 
k montáži, včetně různého lemování 
a oplechování.

Více informací: 
www.satjam.cz  

Výstavba srubových staveb a klasických dřevostaveb, s použitím přírodního dřeva, je stále populárnější po celém území 
České republiky, i když nejčastěji se s ní můžeme setkat v horských a podhorských oblastech. Všechny tyto stavby 
disponují charakteristickým architektonickým řešením, a to platí i pro střechy. Na těchto stavbách preferujeme spíše 
klasický vzhled. A nyní je možné typickou krytinu v tradičním horském stylu najít i v plechovém provedení. Na trh totiž 
přichází SATJAM Šindel. 

UKÁZKA MONTÁŽE
Rychlá a jednoduchá montáž pomocí lakovaných nerezových hřebíků garantuje vysoce funkční a estetické provedení střechy.

Rozteč latí 370 mm. 
Postup montáže shora 
dolů, jednotlivé šablony 
se překládají na vazbu. 
Dodržujte směr kladení.

Kotvení nastřelováním 
pomocí pneumatické 
nastřelovačky a lakovaných 
hřebíků. Kotví se do boční 
hrany latě 3 ks hřebíků 
na šablonu.

Dělení šablon provádějte 
pomocí ručních nůžek. 
Nezapomeňte střižné hrany 
ošetřit opravnou barvou.

Při osazování okapního 
plechu je vhodné upravit 
jeho tvar tak, aby byl vyhnut 
nahoru a opřen o první lať. 
Zabráníte tak zafoukávání 
sněhu pod krytinu.

Dělení pomocí elektrické 
prostřihávačky. Nezapo-
meňte střižné hrany ošetřit 
opravnou barvou.

Hřebenáče se kotví do 
držáku hřebenáče pomocí 
šroubů SO2T. 

Pro přípravu lemování 
komínů, použijte běžné 
klempířské postupy. 

Úžlabí musí být zapuštěno 
na úroveň horní hrany 
kontralatí. 

Design respektuje tradiční vzhled. 
Při vývoji této střešní krytiny 
SATJAM v oblasti designu nevy-
mýšlel nic nového. 
Vzhled střešní krytiny byl inspirován 
tradiční horskou a podhorskou 
architekturou. A právě propojení 
této architektury společně s vysoce 
kvalitní výrobou střešních krytin 
SATJAM si jistě najde nemalý počet 
zákazníků.

Kvalitní plech vydrží náročné 
podmínky
SATJAM Šindel je dalším druhem 
maloformátové střešní krytiny 
nabízené firmou SATJAM. Jako 
výrobní surovina je využíván vysoce 
jakostní ocelový pozinkovaný 
plech. Povrchová úprava může 
být ve dvou variantách provedení 
- Satpur a Purmat®. Satpur je 

lesklá povrchová úprava na bázi 
polyuretanu a nabízí vysokou 
ochranu proti mechanickému 
poškození.
Nabízena je ve třech barevných 
variantách. Povrchová úprava 
Purmat® byla speciálně pro 
SATJAM vyvinutá v laboratořích 
firmy ArcelorMittal. 
Disponuje nadstandardní odol-
ností proti korozi, UV záření i proti 
mechanickému poškození. Tato 
povrchová úprava je nabízena ve 
čtyřech barevných variantách. 

Montáž je snadná 
Při vývoji této střešní krytiny 
se SATJAM zaměřil na snadnou  
a rychlou montáž. Postup 
montáže je shora dolů s překrytím 
jednotlivých šablon. Šablony se 
kotví pomocí pneumatické na-
střelovačky speciálními hřebíky 
do boční hrany latě. Nechybí ani 
příslušenství k montáži, včetně 
různého lemování a oplechování.

Výstavba srubových staveb a klasických dřevostaveb, s použitím přírodního dřeva, je stále populárnější po 
celém území České republiky, i když nejčastěji se s ní můžeme setkat v horských a podhorských oblastech. 
Všechny tyto stavby disponují charakteristickým architektonickým řešením, a to platí i pro střechy. Na 
těchto stavbách preferujeme spíše klasický vzhled. A nyní je možné typickou krytinu v tradičním horském 
stylu najít i v plechovém provedení. Na trh totiž přichází SATJAM Šindel.

PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA SE HODÍ
PRO PODHORSKOU ARCHITEKTURU

Design respektuje tradiční vzhled
Při vývoji této střešní krytiny SATJAM 
v oblasti designu nevymýšlel nic no-
vého. Vzhled střešní krytiny byl inspi-
rován tradiční horskou a podhorskou 
architekturou. A právě propojení této 

architektury společně s vysoce kvalitní 
výrobou střešních krytin SATJAM si jistě 
najde nemalý počet zákazníků. 

Kvalitní plech vydrží náročné podmínky
SATJAM Šindel je dalším druhem malo-

formátové střešní 
krytiny nabízené 
firmou SATJAM. 
Jako výrobní su-
rovina je využíván 
vysoce jakostní 
ocelový pozinko-
vaný plech. Po-
vrchová úprava 
může být ve dvou 
variantách pro-
vedení - Satpur 
a Purmat®. Sat-
pur je lesklá po-
vrchová úprava 
na bázi polyu-
retanu a nabízí 

vysokou ochranu proti mechanickému 
poškození. Nabízena je ve třech ba-
revných variantách. Povrchová úprava 
Purmat® byla speciálně pro SATJAM 
vyvinutá v laboratořích firmy Arce-
lorMittal. Disponuje nadstandardní 
odolností proti korozi, UV záření 
i proti mechanickému poškození. 
Tato povrchová úprava je nabízena ve 
čtyřech barevných variantách. 

Montáž je snadná
Při vývoji této střešní krytiny se SATJAM 
zaměřil na snadnou a rychlou mon-
táž. Postup montáže je shora dolů 
s překrytím jednotlivý šablon. Šablony 
se kotví pomocí pneumatické nastře-
lovačky speciálními hřebíky do boční 
hrany latě. Nechybí ani příslušenství 
k montáži, včetně různého lemování 
a oplechování.

Více informací: 
www.satjam.cz  

Výstavba srubových staveb a klasických dřevostaveb, s použitím přírodního dřeva, je stále populárnější po celém území 
České republiky, i když nejčastěji se s ní můžeme setkat v horských a podhorských oblastech. Všechny tyto stavby 
disponují charakteristickým architektonickým řešením, a to platí i pro střechy. Na těchto stavbách preferujeme spíše 
klasický vzhled. A nyní je možné typickou krytinu v tradičním horském stylu najít i v plechovém provedení. Na trh totiž 
přichází SATJAM Šindel. 

UKÁZKA MONTÁŽE
Rychlá a jednoduchá montáž pomocí lakovaných nerezových hřebíků garantuje vysoce funkční a estetické provedení střechy.

Rozteč latí 370 mm. 
Postup montáže shora 
dolů, jednotlivé šablony 
se překládají na vazbu. 
Dodržujte směr kladení.

Kotvení nastřelováním 
pomocí pneumatické 
nastřelovačky a lakovaných 
hřebíků. Kotví se do boční 
hrany latě 3 ks hřebíků 
na šablonu.

Dělení šablon provádějte 
pomocí ručních nůžek. 
Nezapomeňte střižné hrany 
ošetřit opravnou barvou.

Při osazování okapního 
plechu je vhodné upravit 
jeho tvar tak, aby byl vyhnut 
nahoru a opřen o první lať. 
Zabráníte tak zafoukávání 
sněhu pod krytinu.

Dělení pomocí elektrické 
prostřihávačky. Nezapo-
meňte střižné hrany ošetřit 
opravnou barvou.

Hřebenáče se kotví do 
držáku hřebenáče pomocí 
šroubů SO2T. 

Pro přípravu lemování 
komínů, použijte běžné 
klempířské postupy. 

Úžlabí musí být zapuštěno 
na úroveň horní hrany 
kontralatí. 
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V loňském roce byla provedena 
rekonstrukce věže kostela Česko-
bratrské církve evangelické 
v Nymburce. Stavba byla 
vybudována v roce 1898 a doposud 
nesla původní břidlicovou krytinu, 
doplněnou o klempířské prvky ze 
zinkového plechu. 
Před několika lety bylo zjištěno 
zatékání do vnitřních prostor věže 

Rekonstrukce střechy kostela v Nymburce

a bližší průzkum ukázal nutnost 
celkové rekonstrukce krytiny 
a nosných konstrukcí, které byly 
poškozeny hnilobou. Po krocích 
vedoucích k zajištění potřebných 
financí, zadal investor, jímž je  
majitel objektu, Českobratrská církev 
evangelická, zastupovaná paní 
farářkou Kateřinou Roskovcovou, 
kompletní dodávku prací firmě 

Rekonstrukce 
střechy

REKONSTRUKCE STŘECHY KOSTELA V NYMBURCE

Respons real, s.r.o. Veškeré práce 
spojené s opravou střechy byly 
zajištěny firmou Marek Bárta. 
Po stavbě lešení kolem celé věže 
byla zahájena první fáze prací, 
demontáž stávající krytiny včetně 
původního prkenného záklopu. Při 
odstrojování členitých klempířských 
prvků byla prováděna pečlivá do-
kumentace, včetně uchovávání 
vzorků jednotlivých dílů i podpůrné 
konstrukce. Po očištění odhaleného 
krovu byla provedena kontrola 
jednotlivých prvků a zahájeny opra-
vy poškozených částí. Uhnilé konce 
krokví byly protézovány pomocí 
šikmočelých plátů, nastavena 
byla i poškozená vrcholová část 
hrotnice. Po kontrole provedení 
oprav statikem a vícenásobném 
ochranném nátěru byl krov nově 
pobit tříděnými prkny a doplněn 
o nové tesařské konstrukce 
sloužící jako opora následujícího 
oplechování. 

Požadavkem investora byla nejen 
obnova funkčnosti střešního pláště, 
ale též uchování jeho estetických 
hodnot a to jak po stránce tvarové, 
tak i v barevnosti užitých materiálů. 
Dalším kritériem pro volbu střeš-
ní krytiny byla rovněž kvalita, 

Šablony VMZ ADEKA® - titanzinková krytina

bezúdržbovost a dlouhá životnost. 
Zvoleny byly titanzinkové výrobky 
značky VMZINC®. V plochách, 
původně břidlicových, byla po-
ložena šablona VMZ ADEKA®  
v povrchové úpravě ANTHRA-ZINC®,
tj. předzvětralý titanzinek s pře-
dem vytvořenou patinou odstínu 
břidlice. Pro ostatní prvky byl 
použit předzvětralý svitkový 
plech QUARTZ-ZINC®, světle šedý 
předzvětralý titanzinek s předem 
vytvořenou patinou, který má  
v okamžiku dodání stejný odstín, jaký 
lesklý titanzinek získá za několik let. 
Kosočtvercové šablony VMZ ADEKA® 
o velikosti 40 x 40 cm, kotvené pomocí 
3 vrutů a integrovaného zámku 
na spodní hraně, splňovaly nároky 
investora na estetičnost výsledku  
a nároky klempířské firmy na 
techniku pokládky. 

 Při montáži se realizační firma 
Marek Bárta soustředila nejen na 
precizní provedení všech detailů, 
ale v neposlední řadě i na dodržení 
zásad při dilatačním připevňování 
jednotlivých dílů, jejichž zanedbání 
by mohlo zásadně ohrozit 
životnost celého díla. Napodobení 
původních oblých tvarů říms vy-
žadovalo velké množství pájených 
spojů, prováděných až přímo na 
stavbě což, zejména v místech 
podhledů a převislých částí 
nelítostně prověřovalo řemeslnou 
zručnost pracovníků, zvláště  
s přihlédnutím k větrné expozici, 
jíž každá podobná věžová stavba 
čelí. V zájmu trvanlivosti nového 
díla pracovníci neváhali poněkud 
pozměnit systém odvodnění  
a odklonili se od svých předchůdců, 
když např. hranaté žlaby, sbírající 
vodu z celé plochy věže, napojili 
krytinu tak, aby nejnižší spoj nad 
půdorysem objektu ležel výše, než 
přední naválka žlabu a umožnili tak 
nouzový přepad, pro případ ucpání 
vpusti. V přípravě jednotlivých dílů 
a výrobě polotovarů oplechování 
firma úzce spolupracovala s panem 
Skořepou, vedoucím pobočky PRVNÍ 
CHODSKÁ PEŤURA, s.r.o., která byla 

též výhradním dodavatelem 
použitých materiálů a pro kterou 
byla účast na takto výjimečné 
zakázce otázkou prestiže. Na 
závěr byla usazena replika 
vrcholové ozdoby špičky věže ve 
tvaru hvězdy, do jejíž makovice 
byl zástupci církve vložen vzkaz 
příštím generacím. 
Firma Marek Bárta byla za 
precizně odvedenou práci při 
pokládce titanzinkové krytiny 
VMZINC® na střeše kostela 
odměněna 2. místem ceny Cechu 
KPT ČR – Memoriál Jiřího Krmáška 
2015 v kategorii klempířské dílo  
rekonstrukce. 
Blahopřejeme!
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Jmenuji se Lenka a ráda bych vám 
představila jeden úžasný materiál. Budu 
mluvit o sobě, o dřevu a o tom co máme 
společné. Dřevo je nádherný materiál, který 
je vyhledáván pro svůj přírodní charakter, 
příjemný povrch i atraktivní vzhled. Dřevo 
je půvabné a hřejivé, tak jako lidské tělo. 
Přeji si zachovat svou přirozenou krásu, chci 
být hýčkána a zasloužím si nejlepší péči. 
Používám kosmetiku dřeva, protože dřevo 
je mojí podstatou. 
Pečuji o sebe kvalitní kosmetikou Lignofix, 
protože nechci, aby si na mně pochutnal 
zub času nebo červotoč. Přirozený půvab 
dřeva ráda zvýrazním lazurou Lignofix, 
která dekorativně zatónuje dřevěný povrch, 
přičemž kresba dřeva zůstává čitelná a navíc 
chráněná před UV zářením. Lignofix EMAIL 
mi pomáhá zvýraznit ladné tvary a maskuje 
drobné nedostatky, protože vytváří na 
povrchu dřeva neprůhledný film, kterým 
docílím trendy barvu od zářivě červené, 
přes slonovou kost až po černou klasiku. 
Doma používám Lignofix VOSK pro získání 
jemného povrchu, naopak když se natřu 
přípravkem Lignofix OLEJ, nemusím se bát 
ani vytrvalého deště.
Lignofix mne dokonale chrání před 
stárnutím, škůdci, nebezpečnými UV 
paprsky a vodou. Mé tělo vydrží díky 
kosmetice dřeva déle hebké, pevné a stále 
dokonalé. Pečujte se mnou o dřevo, které 
máte doma, zaslouží si to! Dřevěný výrobek 
ošetřený produkty Lignofix si uchová svůj 
půvab po dlouhou dobu. A proto zůstane 
více stromů v lesích, podél cest nebo  
v parku, aby sloužily jako domov zvířatům 
a nám lidem poskytovaly radost z přírody. 

IMPREGNACE
Proti plísním a dalším dřevokazným 
škůdcům ochrání vaše dřevo biocidní 
připravky Lignofix. Ať už jde o prevenci 
nebo likvidaci, vaše dřevo zůstane krásné 
na dlouhá léta.

LAZURY
Zafixujte dřevo v jeho nejkrásnější 
podobě. Lazurovací laky Lignofix poskytují 
profesionální ochranu před stárnutím  
i počasím.

EMAILY
Pro jemný a hladký povrch nejen dřevěných 
ploch používejte emailové nátěry Lignofix. 
Profesionální kvalita nabízí silnou ochranu, 
která neškodí prostředí a dokonce je 
schválena pro použití na dětské hračky.
VOSKY

Vosk Lignofix je určen na nejjemnější 
ochranu dřeva. Přírodní materiál se tak 
skvěle hodí na váš nábytek.

OLEJE
Přirozená krása může zdravému dřevu 
vydržet déle, než se zdá. Přírodní olej 
Lignofix proniká hluboko do dřeva  
a zachovává jeho estetické kvality.

LEPIDLA
Lepidlo je hmota umožňující spojení 
dvou rozdílných nebo stejných pevných 
materiálů. Lepený spoj je výsledkem 
kombinace fyzikálních (mechanických)  
a chemických vazeb.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. 
Před použitím si vždy přečtěte označení  
a informace o přípravku.

LIGNOFIX: Kosmetika dřeva

Okapy řady Rainline Standard 
z předlakované oceli dodává 
Lindab ve dvou rozměrech: 125/87 
(poměr žlabu a svodu) a 150/100. 
K dispozici jsou ve třech barvách 
(kávově hnědé, červené a křídově 
bílé) a Lindab na ně poskytuje 
záruku 15 let. Stejně jako řada 
Elite jsou i okapy Lindab Rainline 
Standard velmi flexibilní: hodí se 
totiž ke všem typům střešních 
krytin. Použitý typ žlabového 
háku u řady Standard se shoduje  
s nejpoužívanějším typem háků na 
českém trhu. Ačkoli Standard nemá 
tolik různých komponent jako Elite 
(v nabídce není např. vyhazovač 
nečistot), nechybí zde zábrana 
přelití či speciální odbočka do 
sudu pro ty, kdo chtějí uchovávat 
dešťovou vodu. Pro náročnější 
zákazníky je určena řada Rainline 

Elite, která dominuje českému trhu 
již více než 20 let. Je k dispozici  
v široké škále 10 barevných odstínů 

včetně metalických a barevně 
tak dokonale koresponduje se 
střechou domu. Vyrábí se ve 
třech rozměrech (125/87, 150/100  
a 190/200). Díky nejvyšší kvalitě 
může Lindab na okapy Elite 
poskytovat záruku až 30 let. 

LINDAB: Okapový systém Lindab Rainline nyní v řadách Elite a Standard

Lindab Rainline je jeden  
z nejuniverzálnějších okapových 
systémů na světě. Je osvědčený 
a vyzkoušený na střechách  
v různém prostředí: v horských 
oblastech se sněhem a mrazy  
i v nížinách s mnoha hodinami 
slunečního svitu. Díky množství 
důmyslných komponentů rů-
zných rozměrů zajišťuje dokonalé 
odvodnění střechy. Všechny 
prvky systému do sebe perfektně 
zapadají a jeho sestavení je tak 
snadné a rychlé. To, že se jedná 
o skutečně originální okapy od 
Lindabu, je možné si snadno 
ověřit: některé prvky systému 
jako například žlabový kotlík, 
žlabové čelo nebo objímka 
svodu totiž mají na sobě jasně 
vyražené logo Lindab. 

www.lindab.cz

N
átěry
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Nátěry a okapy

Okapy RAINLINE

www.lindab.cz

V ŽILÁCH NÁM PROUDÍ PRAVÁ ŠVÉDSKÁ OCEL

Vyrobeno ve Švédsku
Záruka 30 let
Bezúdržbový systém 
Žlaby od 77,-/m bez DPH

Nyní se slevou

20%
 20%

a více 

Žádejte u vybraných prodejců Lindab. Seznam vybraných prodejců na www.lindab.cz

Lind-Krev-185x124-Materiály-Okap.indd   1 19.03.15   13:45

Lindab, přední světový výrobce a prodejce střešních systémů z prvotřídní švédské oceli a jednička na českém 
trhu s okapy, rozšiřuje v České republice svůj sortiment. Vedle stálice - řady Lindab Rainline Elite s dlouholetou 
20letou tradicí - začíná na tuzemský trh dodávat také řadu Lindab Rainline Standard poskytující vynikající 
poměr kvality a ceny. To, co obě řady spojuje, je bezúdržbovost, dlouhá životnost a s ní spojená záruka, 
ekologická nezávadnost i systémové řešení tvořící funkční a vzhledově dokonalý celek. 

www.lignofix.cz

STACHEMA CZ s.r.o.
Sokolská 1041, 276 01 Mělník
stachema@stachema.cz
www.stachema.cz

Impregnace

Lazury

Emaily

Vosky

Oleje

Lepidla
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DACHPARK - Školení montážních firem
Tradičně jako každý rok i letos DACHPARK uspořádal 
ve spolupráci s vybranými dodavateli jednodenní 
školení pro zákazníky z řad montážních firem. Školení 
se uskutečnilo v termínu 18.-19. 2. 2015 v Kolíně 
a ve Valech nad Labem. V rámci semináře jsme se 
zaměřili na seznámení zákazníků s novinkami na trhu  
a technickými požadavky na montáže. Účastníci 
školení měli možnost shlédnout prezentace 
jednotlivých dodavatelů, vést diskuse a obracet se 
se svými dotazy na obchodně-technické zástupce 
dané značky za účelem probrat nejen informace  
o jednotlivých výrobcích, ale též zkušenosti z vlastních 

realizací. Na začátku semináře proběhla úvodní 
prezentace společnosti DACH CZ na téma novinky 
v DACHPARKu a rozsahu nabízeného sortimentu 
na pobočkách. Následoval dopolední školící blok 
prezentací dodavatelských firem včetně animací 
montáže některých systémů. 
Firma BAUDER zahájila svou část s představením 
svého produktu - nadkrokevní izolace. 

Následovala prezentace obchodního zástupce firmy 
VELUX, která byla zaměřena na ukázky správné 
montáže střešních oken a doplňků. Firma TERRAN 
seznámila účastníky školení se svou kompletní 
nabídkou betonové střešní krytiny a procesem 
výroby a logistiky. Dopolední program pak uzavřela 

firma CIKO komíny s představením komínových 
systémů s ukázkou nejčastějších montážních 
chyb. Protože nás zajímá nejen to, o čem školení 
jsou, ale také jejich užitečnost, zprostředkovává 
DACHPARK svým zákazníkům v rámci pravidelného 
školení montážních firem i odborné školení, jenž 
splňuje zákonné požadavky z oblasti bezpečnosti 
a ochrany při práci, požární ochrany a školení pro 
práci s motorovou pilou. Přednáška je vedena 
odborně způsobilou osobou a po ověření znalostí 
je každému účastníkovi vystaven protokol  
o provedeném školení. Celé školení probíhalo  
v neformální přátelské atmosféře a zpřístupnilo 
našim zákazníkům získání teoretických nebo 
praktických zkušeností, navázání budoucí 
spolupráce či utužení té stávající.

O
celové 

střechy
Ocelové střechy

Představujeme Ruukki Armorium – luxusní krytinu 
s výjimečným designem speciálně vyvinutou pro 
rozměrnější střechy a pro zákazníky, kteří chtějí 
to nejlepší.

Ideální řešení pro dosažení jedinečného 
a špičkového vzhledu:
+ Pro rezidence a větší soukromé domy
+  Pro rekreační komerční objekty, jako jsou 

hotely, restaurace, lázně
+  Pro bytové a multifunkční domy

Můžete vybírat z devíti barevných variant, v každé 
bude Ruukki Armorium korunou pro váš dům 
s výjimečnou 50ti letou zárukou.

LUXUSNÍ STŘEŠNÍ 
KRYTINA ARMORIUM
KDYŽ POŽADUJETE TO NEJLEPŠÍ

www.ruukki.cz
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ZÁRUKA

Podrobné informace naleznete na webových stránkách 
www.ruukkistrechy.cz

Inzerce_RUUKKI_Dachdecker_185x115_R_v1.indd   1 03.04.15   10:40

Solární řešení Ruukki Classic Solar je diskrétní systém 
fototermických kolektorů, které absorbují sluneční 
energii a teplo převádí do zásobníku teplé užitkové 
vody. Čistou energií získanou ze slunce lze ohřívat teplou 
užitkovou vodu nebo využít k přitápění v horkovodní 
otopné soustavě domu. 
„Na Ruukki Classic Solar je diskrétní nejen celkový 
vzhled, ale i jinak výjimečná funkčnost. Solární kolektory 
jsou totiž zapuštěné přímo do oblíbené krytiny Ruukki 
Classic a při pohledu zdola je nelze téměř odlišit od 
zbytku střechy,“ vysvětluje specialista na střechy Jan 
Hála ze společnosti Ruukki. 
Ruukki Classic Solar představuje stylovou střechu  
a zároveň nenápadný obnovitelný zdroj energie. Slunce 
vám účty za  teplo pro ohřev vody a vytápění nikdy 
zvedat nebude.  

Ruukki Armorium - nová krytina s vysokou vlnou
Druhou novinkou na trhu se střešními krytinami je 
nová ocelová krytina Ruukki Armorium. Armorium 
patří do řady krytin Ruukki, které mají klasický tvar 

taškové krytiny a je určena pro větší střechy rodinných 
domů, hotelů, lázní, penzionů a dalších komerčních  
a rekreačních staveb. Krytina má elegantní design vysoké 
vlny – celková výška krytiny činí výjimečných 80 mm.  
Krytina Armorium se vyrábí ve dvou variantách 
povrchových úprav a v devíti barevných odstínech. 
Trvanlivost krytiny Armorium zaručuje povrchová úprava 
ocelového jádra, která chrání výrobek proti vlhkosti, 
korozi a UV záření. Armorium je k dispozici v třídě kvality 
Ruukki 40 a Ruukki 50+ se zárukou 40, resp. 50 let.

Přednosti solárního řešení Ruukki
 - šetří výdaje za energie
 - vysoce kvalitní řešení od renomované finské společnosti
 - systém lze navrhnout na míru, nebo využít připravené 
   kompletní balíčky solárního řešení 
 - různé velikosti kolektorů a vodních nádrží
 - diskrétní a stylový design Ruukki Classic Solar
 - dlouhá životnost a jednoduchá montáž
- ekologický a obnovitelný zdroj energie pro ohřev 
   užitkové vody

Finský specialista na ocelové střechy Ruukki představuje dvě z  novinek pro letošní rok. Střechu z nenápadných 
integrovaných solárních panelů, která za vás současně platí účty za topení a novou krytinu Armorium, stylovou 
a pevnou střechu s profilem vysoké vlny.

RUUKKI: Střešní novinka od Ruukki pro rok 2015
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V lednu a únoru v DACHDECKERU proběhla řada 
setkání se zákazníky.

Na pobočce v Mělníku 15. 1. 2015 proběhlo setkání 
se zákazníky v Hospodě u Beníšků. Akce se nesla  
v komornějším duchu. Večer se velmi vydařil.

V Litoměřicích a v Karlových Varech proběhlo 
setkání dne 22. 1. 2015. V Litoměřicích v resturaci 
Johannahof a v Karlových Varech se odehrál šipkový 
a pingpongový turnaj. Setkání bylo velmi příjemné.

Sokolovská pobočka pozvala své zákazníky do 
podhradí Lokte dne 5. 2. 2015. Zákazníci se mohli 
těšit na degustaci piva a pálenky, grilované selátko  
a v neposlední řadě na noční prohlídku hradu Loket. 
Účast byla opravdu hojná - akce se velmi vydařila.

KVK PARABIT, a. s. je tradiční výrobce asfaltových 
izolací. Každý kdo někdy potřeboval izolaci proti 
vodě nebo vlhkosti se setkal s pásy Bitagit, Sklobit, 
Parabit nebo Elastodek. 
Protože se vše zrychluje a hledají se cesty, jak ušetřit 
čas i peníze, KVK PARABIT, a. s. vyvinula samolepící 
pásy, které dobu realizace zkracují až o 50%. Díky 
vynikající lepící schopnosti umožňují samolepící pásy, 
oproti natavovacím pásům, snížit tloušťku a odpadá 
nebo se minimalizuje práce s otevřeným ohněm, stačí 
sejmout ochrannou folii a na připravený podklad pás 
jednoduše přilepit. 

Tyto speciální asfaltové pásy mají samolepící povrch 
po celé ploše pásů a tím se ušetří čas potřebný 
pro natavování nebo mechanické kotvení pásů 
k podkladu. KVK PARABIT, a. s. vyrábí různé typy 
samolepících asfaltových pásů, které lze uplatnit ve 
všech stavebních konstrukcích: ve spodní stavbě jako 
izolace proti vodě a radonu, ve střechách hlavně jako 
podkladní a vrchní hydroizolace, ale také v pozici 
parozábrany anebo pojistné hydroizolace. 
O těchto pásech lze říci, že nemají žádnou nevýhodu. 
Mají dlouhou životnost, práce s nimi je rychlejší  
a jednodušší, jsou levnější, není potřeba žádné speciální 
vybavení a aplikaci po zhlédnutí instruktážního videa 
na našich webových stránkách zvládne šikovný člověk 
i svépomocí.

Technické oddělení firmy KVK PARABIT, a.s. nabízí také 
servis a poradenství, které je k dispozici pro realizační 
firmy, projektanty, ale také širokou veřejnost. Na 
webových stránkách www.kvkparabit.com lze získat 
všechny informace k výrobkům, jejich použití, způsob 
aplikace, doporučené skladby a další informace. Lze 
využít i „Konfigurátor“, který je umístěn na úvodní 
webové stránce. Práce s ním je velice jednoduchá  
a usnadní vám výběr vhodné hydroizolační skladby 
konstrukce s doporučenými typy asfaltových pásů. 
Po výběru stavební konstrukce a zaškrtnutím 
podmínek pro vystavená namáhání a dalších 
požadavků na typ objektu a nosné konstrukce, se 
vám zobrazí tři doporučené skladby. Při realizaci 
těchto skladeb máte jistotu, že jste zvolili správně  
v souladu s doporučením výrobce. Navíc tři navrhnuté 
skladby jsou cenově odstupňovány od minimální po 
doporučenou, takže se můžete rozhodnout dle vašich 
finančních možností. Pokud byste měli jakýkoli dotaz 
z problematiky asfaltových hydroizolací, můžete nám 
napsat dotaz přes službu „Zeptejte se“, která je také 
na úvodní webové stránce www.kvkparabit.com. Přes 
tuto službu vám odpovíme na váš dotaz do 24 hodin. 
Navíc zde najdete i archiv všech dotazů, které nám 
byly v minulosti zaslány, a můžete se jejich odpověďmi 
inspirovat nebo si jen rozšířit své znalosti. 
Budeme rádi, když budete využívat výše popsané 
nástroje pro ulehčení vaší práce a těšíme se na 
spolupráci při použití našich výrobků nejen ve fázi 
projekční, ale i při realizací staveb.  

Ing. Jaroslav Brychta, CSc

KVK Parabit: Samolepící pásy -řešení Vašich izolací 
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DACHDECKER - novoroční Setkání se zákazníky
V měšťanském pivovaru nad domácím pivem se 
pak sešli zákazníci Chomutovské pobočky dne  
6. 2. 2015. 

V Teplicích proběhlo sportovní odpoledne dne  
6. 2. 2015. Závodilo se na motokárách a po 
úspěšném závodu následovalo večerní posezení  
v místní restauraci.

Bowlingový trunaj si užili zákazníci pobočky 
DACHDECKER v Kladně ve čtvrtek dne 12. 2. 2015.
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PRVNÍ CHODSKÁ - Fotbal cup
V sobotu 14.3.2014 se uskutečnil 11. ročník turnaje 
v sálové kopané - PRVNÍ CHODSKÁ Fotbal Cup.
Letošního ročníku turnaje se zúčastnilo celkem 9 
družstev. Nechyběl opět ani tým PRVNÍ CHODSKÉ, za 
který si zahráli také chlapci z nadačního fondu Schody 
do života.
Vzhledem k počtu družstev se hrálo systémem 
každý s každým. Týmy tak poměřily síly se všemi 
svými soupeři. První místo obhájilo již počtvrté  
v řadě mužstvo RYCHLÁ ROTA OSTRAVA. Druhé místo 
obsadilo družstvo JAKL TEAM a bronzovou pozici 
získal tým KOPÁČI. Výherci si kromě pohárů odvezli 
poukazy na zboží a další zajímavé ceny.
Nejlepším brankářem pro letošní rok byl vyhodnocen 

Jan Kalab z družstva Popovice. Nejlepší střelci byli 
letos dva - oba se shodným počtem 6-ti nastřílených 
branek. Jedním z nich byl Michal Dochtor z týmu JAKL 
TEAM a loňský titul obhájil také Lukáš Pruchnický  
z vítězného týmu.
Na fotografie z turnaje se můžete podívat na firemním 
Facebooku PRVNÍ CHODSKÉ.

Věříme, že se všem na turnaji líbilo a v příštím roce se 
sejdeme při 12. ročníku turnaje.
Všem partnerům, kteří nás v této akci podpořili, 
děkujeme za spolupráci. Jmenovitě se jedná o firmy: 
Satjam, Bramac, Betonpres, VM ZINC, Lindab, Tondach, 
KM BETA, Ruukki, Baumit, Onduline, ROTO, Cembrit.
Konečné pořadí:
1. RYCHLÁ ROTA OSTRAVA
2. JAKL TEAM
3. KOPÁČI
4. Cirkus Bengál
5. Popovice
6. KUCHLO
7. PRVNÍ CHODSKÁ
8. PLANÁ58
9. PýCHa ZDIC 
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Radim Vaněk - Nová Ves

STŘECHY RAPAVÝ

Realizační firma: 

Radim Vaněk

Dodavatel: PRVNÍ CHODSKÁ 

Termín realizace: 2013

Místo realizace: Valteřice

Použitý materiál: Prefa falcovaná 

hliníkový antracit

Klempirstvi.vanek@seznam.cz

Realizační firma: 

STŘECHY RAPAVÝ

Dodavatel: DACHDECKER Teplice

Termín realizace:  září 2014

Místo realizace: Bořislav

Použitý materiál:  Bramac MAX 

STŘECHY ČAGAN
Realizační firma: 

STŘECHY ČAGAN

Dodavatel: PRVNÍ CHODSKÁ

Termín realizace: jaro 2014

Místo realizace: Rožnov pod 

Radhoštěm

Použitý materiál: Prefa falcovaná 

taška kombinace Prefalz

www.strechy-cagan.cz

Neváhejte a zašlete i VY svá díla.
Zašlete základní informace a 3 fotografie na email: marketing@chodska.cz  nebo marketing@dachdecker.cz 
Pojďme společně zdobit DACHrevue! Těšíme se na Vaše příspěvky 

Váš team DACHrevue

Josef Dreveniak - Teplice
Realizační firma: 

Josef Dreveniak

Dodavatel: DACHDECKER Teplice 

Termín realizace: 08-09/2013

Místo realizace: K. Čapka, Teplice

Použitý materiál: Eternit česká 

šablona 40x40 světle šedá 

Kontakt:  dobischr@seznam.cz

Pochlubte se i VY!
Každý človek na světě se má určitě čím pochlubit - a stejně tak VY, NAŠI ČTENÁŘI. A to je hlavní důvod toho, 
proč právě Vám nabízíme možnosti naší nové rubriky „Referenční střechy“. 
A co to vlastně znamená? Je to naprosto jednoduché! Pošlete nám fotky Vaší práce a my se postaráme o to, aby 
se to dostalo do světa právě skrz DACHrevue.
Společně s „Vaší“ střechou máte, samozřejmě, prostor na umístění loga či jiné další prezentace - vše záleží na 
individuální domluvě a my jsme nakloněni ke všemu.

STŘECHY DURÁK - Ostrava
Realizační firma: 

STŘECHY DURÁK

Dodavatel: PRVNÍ CHODSKÁ 

Termín realizace: 2014

Místo realizace: Havířov

Použitý materiál:  fasáda 
thermowood, PVC střecha, střešní 
terasa+pergola

www.drevodurak.cz

Josef Bočkay a syn - Teplice

REFERENTSKÉ STŘECHY

Realizační firma: 

Josef Bočkay a syn

Dodavatel: DACHDECKER Teplice 

Termín realizace:  říjen 2013

Místo realizace: Rájec Tisá

Použitý materiál: Eternit česká 

šablona 40x40 rastr modročerná

Kontakt: josefbockay@atlas.cz
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DACHDECKER
Dolní Rychnov 
Bergmannova 95 
tel.: 352 350 151 
so@dachdecker.cz

Chomutov 
Dolní 1415 
tel.: 474 638 733 
ch@dachdecker.cz

Karlovy Vary 
Česká 3 - Tašovice 
tel.: 353 228 341 
kv@dachdecker.cz

Kladno 
Vinařice-Barré 
tel.: 312 275 503 
kl@dachdecker.cz

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

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

DACHPARK
Pučery - Zásmuky
Pučery 72
tel.: 321 790 652-3 
pucery@dachpark.cz

Přelouč - Valy
Pardubická 34, 
tel.: 602 539 386 
prelouc@dachpark.cz

PRVNÍ CHODSKÁ

Přijeďte se podívat k nám na jednu z našich poboček, nebo navštivte naše webové stránky.

KDE NÁS NAJDETE

Teplice 
Anglická 1188 
tel.: 417 562 562 
te@dachdecker.cz

Klenčí pod Čerchovem    
Klenčí pod Čerchovem 361 
tel.: 724 007 213
klenci@chodska.cz

Plzeň 
Jateční třída 28 
tel.: 606 685 136
plzen@chodska.cz

Plzeň - Křimice
Chebská 27
tel.: 739 503 706
krimice@chodska.cz

Rudná – Chrášťany 
Chrášťany 140 
tel.: 602 247 825
rudna@chodska.cz

Písek – Smrkovice
Smrkovice 194 
tel.: 602 182 773
pisek@chodska.cz

Planá u Mariánských Lázní 
Nádražní 535 
tel.: 724 042 002
plana@chodska.cz

Klatovy 
Jateční ulice 
tel.: 606 682 557
klatovy@chodska.cz

České Budějovice 
Slévárenská 675 
tel.: 724 031 529
budejovice@chodska.cz

Kostelec nad Labem 
T. G. Masaryka 576 
tel.: 724 267 263
kostelec@chodska.cz

Vysoké Popovice
č.p. 254
tel.: 724 433 973
popovice@chodska.cz

Pelhřimov 
U Prostředního mlýna 2478
tel.: 602 757 693
pelhrimov@chodska.cz

Uher. Hradiště – Kunovice
Osvobození 18
tel.: 777 206 055
kunovice@chodska.cz

Frýdek-Místek
17.listopadu 909
tel.: 605 778 357
frydek@chodska.cz

Přerov
Husova 667/19
tel.: 702 037 594
prerov@chodska.cz

Český Krumlov
Za Jitonou 250
tel.: 725 421 484
krumlov@chodska.cz

Nymburk (dceřiná firma) 
Boleslavská 400 
tel.: 725 502 701
nymburk@chodska.cz

Zbiroh (frančíza) 
Bezručova 145 
tel.: 605 281 647
zbiroh@chodska.cz

Bavoryně u Zdic (franšíza)
Na Lhotkách 102
tel.: 724 985 835
zdice@chodska.cz


