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POKRÝVAČSKÉ MUZEUM

Ing  Vladimír Zábranský
Klenčí pod Čerchovem
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Rok 2010 se jistě a nezadržitelně blíží ke svému konci a s 
ním se opět objevují úvahy jaký vlastně  bude příští rok  
Zda jsme již dosáhli pomyslného dna a v příštím roce se 
odrazíme směrem vzhůru  Nebo zda ještě nemáme to 
nejhorší za sebou  Každým dnem přichází nové a nové 
zprávy a ty mírně dobré či pozitivní se spíše týkají eko-
nomiky naší země jako celku  Bohužel ty špatné, které se 
také objeví, se týkají stavbařů  Většina prognóz odborní-
ků je poměrně pesimistická, přiškrcená investiční spo-
třeba státu, malý počet poskytnutých hypoték, úsporné 
balíčky  To vše jsou předpoklady pro to, že oživení staveb-
ního trhu přijde až v roce 2012  Stavební firmy zřejmě v 
roce 2011 nečeká lehké období, přeci jen nových staveb 
bude zase méně než jsme byli zvyklí  Navíc jim do nich 
začnou fušovat velké firmy, které přijdou o své liniové 
stavby  Malinko lépe by to snad mohli cítit živnostníci, 
kteří realizují zakázky na střechách  Přeci jen desetiletí 
zanedbávání oprav střech zanechala na stavu stávajících 
domů své a opravy tak mohou táhnout poptávku po 
střešních krytinách a pracích na střechách  Věřím, že ten, 
kdo odvádí spolehlivě kvalitní práci, bude mít práce dost  
Je třeba však jít své budoucnosti a prosperitě kupředu a 
měnit dosavadní přístupy  Vztah k zákazníkovi, spoluprá-
ce s dodavateli, platební morálka, schopnost přizpůsobit 
se novým podmínkám  To vše jsou výrazy či témata, kde 
může a musí dojít ke změně k lepšímu  Krize, která nás za-
sáhla je tak šancí a výzvou pro všechny, kteří myslí dlou-
hodobě  Po jejím překonání budeme s novými přístupy 
daleko více konkurenceschopní a vše  nám přijde dale-
ko snazší  Takže konkrétně vidím příští rok jako období, 
kdy se v PRVNÍ CHODSKÉ, DACHPARKU i DACHDECKERU  
budeme snažit změnit k lepšímu tak, abychom byli ješ-
tě blíže našim partnerům, jejich potřebám a očekávání a  
vytvořili předpoklady pro další společný růst  
Závěrem přeji všem našim kolegům, zákazníkům, kama-
rádům klidné a veselé vánoční svátky a samozřejmě do 
nového roku vše nejlepší 

Cihelna “E Škoda, cihlářské závody a s Plzeň“ byla v provozu 
v Plzni Doudlevcích již v roce 1873 a jejím prvním výrobním 
programem byly běžné cihly  Ty také nesly označení E Ško-
da, poněvadž podnik se stal  majetkem rodiny Škodů, přesně 
řečeno přinesený jako věno manželky rozené Hermíny Hah-
nenkammové (1852 – 1912) do manželství se zakladatelem 
Škodovky ing  Emilem Škodou (1839 -1900)  Vnuk zakladatele 
Emil Škoda (1908 -1945) závod zdědil a přeměnil jej na akcio-
vou společnost, kde vlastnil naprostou většinu akcií (10 875 
ks, v hodnotě  v roce 1946  2 175 000 Kč) Cihelna však byla 
silně prodělečná a byla závislá na drobnějších zakázkách a 
bankovních úvěrech, zejména v období první republiky  Po 
roce 1905 byla zavedena výroba střešních tašek v seriích, které 
byly dodávány v provedeních podle přání zákazníků  Koncem 
třicátých let odmítal Emil Škoda silně prodělečnou cihelnu za-
stavit a prodat, protože byl přesvědčen, že vedení  Škodovky 
bude jednou donuceno cihelnu i s okolními pozemky koupit, 
aby se mohl doudlevecký závod rozšířit a věřil, že pak tímto 
prodejem více získá  Skutečnost po roce 1945 byla jiná  Emil 

Škoda byl v květnu 1945 na Žinkovech zatčen a jako osoba 
německé národnosti internován  Zemřel na následky věznění 
na Borech v červnu 1945 a veškerý jeho majetek byl zkonfisko-
ván   V letech 1947-48 byla cihelna zbourána a na jejím místě 
byla v ETD postavena budova pro výrobu turbogenerátorů v 
Elektrotechnickém závodu ŠKODA v Plzni, zvaná „Gigant“ 

V naší sbírce je zastoupe-
na falcovka (obr  2), jejíž 
zajímavostí je označení 
výrobce E SKODA PILSEN 
na vrchní (pohledové) čás-
ti tašky, což bylo i na svou 
dobu velmi neobvyklé   
Tašky byly získány v rámci 
rekonstrukce střechy v Pi-
hovicích, okres Klatovy, což 
je více než 40 km vzdáleno 
od cihelny   K novějším vý-
robkům pak patří falcov-
ka se signaturou E ŠKODA 
DOUDLEVEC (obr 1) , kde se 
podle názvu předpokládá, 
že byla vyráběná v období 
druhé světové války  K těm-

POKRÝVAČSKÉ MUZEUM

cihelna Doudlevce

obr  2  - Falcovka E SKODA PILSEN

Dnešním číslem začí-
náme zveřejňovat za-
jímavosti z historie vý-
roby střešních tašek, 
které jsou zastoupeny 
v našem Pokrývačském 
muzeu. Postupně vám 
představíme zajímavé 
příběhy podnikatelů mi-
nulého století, kteří za-
světili výrobě tašek svůj 
život. Náš seriál začne-
me dnes v Plzni u pana 
podnikatele Škody. Jeho 
jméno nenesou jen stro-
jírenské výrobky ale i 
střešní tašky. 

obr  1 - Falcovka E ŠKODA DOUDLEVEC 

to falcovkám doudlevecká cihelna vyráběla i vlastní signované 
odvětrávací tašky, které máme také uschované  Ty se podařilo 
sejmout na střeše v Merklíně, okres Plzeň-jih  V příštím čísle se 
dozvíte o osudu příslušníků rodu Kreysů, kteří vyráběli střešní 
tašky ve Staňkově na okrese Domažlice  I do historie této rodi-
ny zasáhla druhá světová válka…
V případě, že máte více informací k jakékoli výrobně, vlast-
níte staré fotografie nebo dokumenty nebo máte zajímavý 
exponát a jste ochotni se o znalosti či výrobky podělit, ozvě-
te se na muzeum@chodska.cz . Rádi Vás kontaktujeme nebo 
za Vámi přijedeme.    

Ing  Vladimír Zábranský
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NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

Václav Kučaba, DACHDECKER

BRAMAC – SOLAR se slevou 40% TONDACH – NOVINKA!!

Ve dnech 13  a 14  10  2010 proběhl v pražském Wellnes hotelu Step ve Vyso-
čanech kongres na názvem TOP CZECH QUALITY 2010  
TOP CZECH QUALITY je prestižní soutěž o nejlepšího podnikalatele, manažera 
a firmu roku  Do této soutěže se však nelze přihlásit, nýbrž Vás do ní musí 
nominovat komise NPMF  Komise nominuje na základě návrhu (maximálně 
50  společností v daném oboru z celé ČR) od Vedení podnikatelské soutěže 
NPMF Česká republika, z nichž komise vybere, dle nejrůznějších podmínek, ty 
nejvhodnější kandidáty  
V hledáčku komise pak právě naše společnost uvízla a protože je přijetí nomi-
nace otázkou prestiže a úkazatelem úrovně kvality společnosti, přijala společ-
nost DACHDECKER tuto výzvu poprat se s těmi nejlepšími v oboru 
V následujícím půl roce „testovala“ komise  naši společnost předem danými 
body v oblasti komunikace se zákazníkem, spokojenosti 
s poskytnutými službami, znalosti našich zaměstnanců 
apod  Po vyhodnocení těchto bodů komisí NPMF se do-
spělo k závěru, že společnost DACHDECKER obdrží na 
dvoudenním kongresu nějaké ocenění 
A právě při rozdávání ocenění jsme se dozvěděli, že jsme 
získali jedno z nejvyšších ocenění a to certifikát TOP CZECH 
QUALITY 1  stupně!!!  Velice si tohoto ocenení vážíme a je 
to podle nás důkazem toho, že Vám i v této těžké době na-
bízíme to nejlepší! Je to pro nás i takovým závazkem do 
budoucna, neustále naše služby zlepšovat k Vaší spokoje-
nosti 

ROTO - změna sortimentu

DACHDECKER – TOP CZECH QUALITY
Marketing, PRVNÍ CHODSKÁ

PRVNÍ CHODSKÁ - Nový sklad AMETYST ve Frýdku 

Po několika měsíčním aktivním hledání se podařilo začátkem 
srpna tohoto roku objevit volný prostor možný k přestěhování 

pobočky ve Frýdku – Místku  Ačkoliv se zdá, že lokalita Frýdek 
– Místek je vyloženě průmyslová a nemůže být tedy problém 
najít volný prostor pro novou prodejnu s vhodnými sklado-
vacími prostory, byl to problém   Po době nezbytně nutné k 
projednání různých smluv došlo k dohodě mezi vlastníkem a 
První chodskou AMETYST a stěhování bylo na spadnutí  Proto-
že se blížil vrchol sezóny, nikdo nelenil a rozhodlo se ve velmi 
krátkém termínu o strategii stěhování Nikdo nechtěl v září vý-
razně omezovat prodej  Proto se prodejna uzavřela pro zákaz-
níky jen na jeden týden a za pomoci zaměstnanců z ostatních 
poboček PRVNÍ CHODSKÉ se 13 9 2010 začalo stěhovat  Nikdo 
z řad zákazníků nečekal, že budeme otevírat již 20 9 2010 v no-
vých krásných prostorách  Ale povedlo se  První otevírací den 
jsme byli všichni překvapeni, že se na novém skladu objevi-
la spousta firem, které se přišly podívat a hned nakupovaly  
Všichni hodnotili přestěhování kladně a těšili se na další pro-
dej a nákup v čistých a nezaprášených prostorách  

V současné době se povedlo tento sklad dát již plně rozběh-
nout, každé zboží má své místo a sklad tím dostal přehlednost 
a řád   Spokojenost není jen na straně firem  Také zaměstnanci 
hodnotí kladně, neboť mají přímo v prodejním areálu sociální 
zázemí, všude čisto bez nánosu prachu  Pro nezasvěcené, stě-
hování probíhalo z Frýdku – ulice Jamnická, do Místku – ulice 
17  listopadu  

C h t ě l i 
b y c h o m 
p o d ě k o -
vat všem, 
kteří při 
stěhování 
z prostor 
bývalého 
skladu při-
ložili ruku 
k dílu a 
tím posunuli tuto prodejnu výrazně blíže ke standardu, na kte-
rý jsme na všech pobočkách PRVNÍ CHODSKÉ zvyklí  Věříme, 
že se všem stávajícím zaměstnancům První chodské – AME-
TYST musí v nových prostorách pracovat výrazně lépe, proto 
bychom jim popřáli mnoho firem se zdravým financováním a 
rostoucí čísla, která je posunou dále a výše    

Od 1.2.2011 dojde ke změně 
sortimentu!
Stávající střešní okna výrobní řady 4 a 7 
budounahrazena novými modely R4 a 
R7  Změna se týká i střešních výlezů (např  
stávající WDA 31  bude nahrazeno WDA 

R3)  Střešní okna stávající výrobní řady 6 
a 8 nebudou v prodeji, jsou již komplet-
ně nahrazena novými modely střešních 
oken R6 a 
R8 

NOVINKA Samba 11 DUO !
Povrchová úprava Duo se skládá ze dvou 
barev engob  Nejprve se na vysušenou 
tašku nanese 
vrstva červené 
engoby a poté 
se takto upra-
venou tašku 
nastříká jemný 
pruh hnědé engoby  Následně se tašky 
vypálí při teplotách nad 1000°C , kdy do-
jde k natavení povrchové vrstvy na kera-
mický střep 

Samba 11 posuvná taška je velkofor-
mátovým výrobkem produkovaným na 
nejmodernějších cihlářských technolo-
gických zařízeních  Drážková taška se 
spojitým systémem drážek v hlavové i 
boční části, který poskytuje krytině vyni-
kající vlastnosti k ochraně objektů proti 
povětrnostním vlivům, se může klást v 
poměrně nízkých sklonech (již od sklo-
nu 22°, s pojistnou hydroizolací od 12°)  
Navíc díky konstrukci hlavových drážek 
umožňuje posun až o 25 mm 

Vruty RAPI-TEC (RAPID) – představují 
novou generaci vrutů, která přináší ve 
srovnání s běžnými PZ vruty vyšší uži-
vatelský komfort a lepší užitné vlast-
nosti  Hluboká drážka pro bit usnadňu-
je a urychluje bezpečnou práci (vruty 
neprokluzují, drážka je stabilnější vůči 
oděru)  Doplňkové drážky pod hlavou 
snadněji zahloubí vrut  Ostrá špička za-
jistí rychlé zakousnutí vrutu do materi-
álu (i velmi pevného)  Dvouchodý závit 
dává vrutům mnohem vyšší rychlost 
zašroubování, což přináší velkou úspo-
ru pracovního času  Dvojnásobná vrst-
va zinku zvyšuje odolnost proti korozi  
Speciální kluzný povlak snižuje odpor 
proti zašroubování a umožňuje použití 
bez předvrtání do všeho konstrukčního 
řeziva, OSB a MDF desek, dřevotřísek, 
překližek a dalších 

RAPI-TEC – NENÍ VRUT JAKO VRUT

Pořiďte si nyní na svůj vlastní dům solá-
rní kolektor pro ohřev teplé vody nebo 
i pro přitápění BRAMAC SOLAR  Bramac 
Vám poskytne partnerskou slevu 20% a 
k tomu dalších 20% přidáme my  Navíc 
Bramac současně zcela zdarma připraví 
a podá žádost o dotaci (dříve bylo zpo-
platněno)  Příjem žádostí byl sice přeru-
šen, ale od 1  2  2011 bude znovu pokra-
čovat (www zelenausporam cz) – nyní 
tedy můžete velmi výhodně investovat  

Pořiďte si solární kolektor již dnes – do-
tace Vám bude přiznána zpětně! Indi-
vituální výpočet výhodnosti s Vám rád 
provede regionální manažer Bramac 

Máte rádi svoji práci a jste v ní opravdu 
třída? Nabízíme Vám profesionální pra-
covní oděvy tradičního švédského vý-
robce Snickers, který je již 35 let vedoucí 
značkou na trhu s pracovním oblečením 
Díky vlastní-
mu vývoji a 
zkušenostem s 
celosvětovým 
oblékáním pro-
fesionálů pocí-
títe v oděvech 
Snickers: větší 
komfort při prá-
ci, ochranu, svo-
bodu pohybu a 
dlouhodobou 
funkčnost  Širo-
ká volba materiálů (GORE-TEX®, WIND-
STOPPER®, CANVAS+TM), zesílení tam 
kde je to potřeba, pozornost věnovaná 
detailům, patentovaný systém ochrany 
kolen KneeguardTM a mnohé další!
Neváhejte a zajeďte si pro své obleče-
ní na prodejny DACHDECKER a PRVNÍ 
CHODSKÁ!

SNICKERS – ODĚVY PRO PROFESIONÁLY Změna otevíracích dob

V období 24  12  2010 až 9  1  2011 bude 
na pobočkách PRVNÍ CHODSKÁ přeru-
šen prodej  V případě potřeby odběru 
zboží ve dnech 27 -31 12 kontaktujte, 
prosím, telefonicky pracovníka Vaší po-
bočky – seznam pracovníků naleznete 
na www chodska cz  V prvním ledno-
vém týdnu budou probíhat inventury a 
odběr zboží nebude možný 

V období od 1 12  2010 do 28 2  2011 
dochází ke zkrácení provozní doby na 
všech skladech spol  DACHDECKER 
a to následovně: po-pá:  8:00 - 15:30;                          
so: zařeno
V období svátků bude provozní doba 
následující:  24  12  2010 - 5 1 2011 
ZAVŘENO z důvodu dovolené a inventu-
ry! Od 6 1  jsme již plně v provozu a bu-
deme se těšit opět na shledanou!
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SAG KM BETA

KM Beta - spolehlivost a široký sortiment
Jiří Foltýn, KM Beta

Střešní systém KM BETA: Příslibem spolehlivosti je ucelená na-
bídka

Aby byla nová střecha nejen krásná na pohled, ale také na-
prosto spolehlivá, jednoduše se pokládala a zároveň vydrže-
la co nejdéle, je třeba mezi střešními systémy dobře vybírat  
Především by měl kromě základní krytiny obsahovat nabídku 
střešních prvků a doplňků pro řešení nejrůznějších střešních 
detailů, například odvětrávání střechy, anténní prostupy nebo 
kvalitní protisněhová opatření  Střešní systém KM BETA zahr-
nuje kromě krytiny více než 50 doplňkových výrobků, které 
profesionálně řeší technické detaily i těch nejnáročnějších 
konstrukcí  

Záruka 30 let na tašky i doplňky
Od loňského roku střešní systém KM BETA zahrnuje betono-
vé střešní doplňky  Oproti běžně používaným plastovým mají 
tyto prvky několikanásobně delší životnost a navíc jsou barev-
ně naprosto jednotné se základní střešní krytinou  V nabídce 
je zatím betonová anténní taška a betonová odvětrací taška  
Na tyto doplňky poskytuje KM BETA, jako jediný výrobce na 
našem trhu, záruku stejně dlouhou, jako na základní střešní 
krytinu  Záruku 30 let na kvalitu materiálu, pevnost, mrazu-
vzdornost a neprosákavost betonových tašek i betonových 
doplňků může KM BETA nabídnout díky špičkové kvalitě svých 
materiálů  Ze zkušeností lze říci, že betonová krytina KM Beta 
má životnost až 100 let  

Široká nabídka barev a povrchových úprav
Kromě své spolehlivosti je střecha KM BETA na pohled vysoce 
atraktivní  Střešní tašky dvou typů se vyrábějí v celkem sedmi 
barevných odstínech (cihlově červený, višňový, hnědý, šedý, 
černý, zelený a případně i modrý)  Kvalitní povrchové úpravy 
střešních tašek zajišťují jejich dlouhou životnost, rovnoměr-
nou barevnost v celé ploše a barevnou stálost  Zákazník si 
může vybrat ze těchto možností: Elegant (matný povrch), Bri-
liant (lesklý povrch) a Efekt (kombinace dvou odstínů – pod-
kladní višňové a vrchní černé)  Kromě toho je v nabídce také 
ekonomická varianta Standard (bez povrchové úpravy)  

Atraktivní vzhled díky ozdobným prvkům
Pomyslnou třešničkou na dortu jsou ozdobné střešní prvky  
Oblíbené jsou především hřebenové prvky z dílny akademic-
ké sochařky Karolíny Šimčíkové, a to elegantní věžička, kohout 
a pár zamilovaných hrdliček  Oba prvky jsou v nabídce v pěti 

barevných provedeních 
- cihlová, višňová, hnědá, 
černá, šedá  Kombinovat je 
lze s ozdobnými hřebeno-
vými ucpávkami s motivy 
„hrozen“ nebo “slunce“  Tyto 
ucpávky, určené k ukončení 
detailu hřebene a štítových 
hran, jsou dostupné v barvě 
nové střechy – v cihlové, viš-
ňové, hnědé a černé, případ-
ně v šedé, na přání i v dalších, 
méně obvyklých odstínech  

Jednoduchá pokládka urychlí práci
Pokládka betonových tašek KM BETA patří k těm nejjednoduš-
ším, v porovnáním s jinými typy krytin  Využití systémových 
prvků z nabídky KM BETA práci na střeše výrazně urychlí  Zá-
kladní pravidla pokládky uvádí KM Beta přehledně v technické 
příručce (viz  www kmbeta cz)  Pokud je nosná konstrukce bez 
závad, mohou být tašky bez problémů pokládány i na stáva-
jící laťování  Výhodou betonové střešní krytiny je identický 
tvar tašek, který se nemění ani časem  To umožňuje snadnou a 

rychlou pokládku, při níž tašky do sebe přesně zapadají  
Pokrývačům zjednoduší život i skutečnost, že betonová kryti-
na je pochozí  KM Beta je navíc vysoce pevná krytina odolná 
mechanickému tlaku, takže se mohou po střeše pohybovat 
bez obav z prolomení tašky  

Zaujala Vás krytina KM Beta? Nechte si zdarma připravit kalku-
laci! Informujte se na www kmbeta cz  

SAG - nástroj dělá mistra
Ing Pavel Člupek, SAG

Vědomé používání nástrojů je historicky uváděno jako jeden 
ze zásadních  faktorů  ve vývoji lidského rodu  Tak jako pěst-
ní klín odlišil pračlověka od jeho lidoopích předků, odlišuje 
kvalitní vybavení špičkového pro-
fesionála od amatérského „fušera“  
Tato obecně platná pravda platí  sa-
mozřejmě  i ve stavebních profesích  
Nejenom nové materiály používané 
ve stavbě, ale také  architektonické 
požadavky na individualizaci staveb vyžadují adekvátní stro-

je a nástroje pro vyřešení každého 
detailu  Nejinak je tomu v profesi 
stavebního klempířství Společnost 
SAG, a s , největší český výrobce a 
dodavatel klempířských výrobků 

pro okapové, střešní a fasádní systémy,  pomáhá svým zákaz-
níkům držet krok s nejnovějšími trendy v oboru  Již tradičně 
dodává  speciální klempířské páječky od renomované firmy 
Express, válečkové a trnové odvíječe svitků a další vlastní vý-
robky  Sortiment potom doplňuje nářadí od předních firem v 
oboru:

Odvíječe SAG 
Moderní klempířské provozovny 
zpracovávají plech  přímo ze svit-
ků  Tím teprve se stává použití 
strojů efektivní, zmenší se množ-
ství odpadu ( prostřihy)  V nepo-
slední řadě je materiál ve svitcích 
levnější, než v tabulích  Efektivní 
zpracování svitků plechu je ov-
šem podmíněno vybavením provozovny  zdvihacím zaříze-
ním a množstvím pomůcek, z nichž základními jsou odvíječe  
Firma SAG a s  vyrábí a dodává na trh zástupce jednoduché 
a střední třídy odvíječů  Jde jak o válečkové odvíječe, tak o 
odvíječe s rozpínacím trnem  Oba  odvíječe jsou standardně 
vyráběny pro šířku pásu do 1000 mm  Jiný rozměr může být 
vyroben zakázkově  Demontovatelný podvozek odvíječe s tr-
nem, který je dodáván za příplatek umožňuje snadnou mani-
pulaci  bez paletového vozíku a to i pod zatížením  Odnímatel-
ná oj může sloužit i pro více odvíječů  Manévrovací schopnosti  
předčí paletový vozík  Odvíječe SAG vycházejí z dlouholetých  

zkušeností velkého výrobce okapových, střešních a fasádních 
systémů, akciové společnosti SAG a s  V zámečnickém provozu  
SAG a s  jsou odvíječe přímo vyráběny a je proto možné při-
způsobit provedení odvíječe požadavkům zákazníků 
 
Ohýbačky háků
Ve výčtu nářadí vyráběných naší 
firmou nelze nepřipomenout již 
téměř legendární ohýbačku háků 
SAG  Díky prodlouženým rame-
nům slouží k pohodlnému ohýbání 
háků a to v  úhlu odpovídajícímu 
spádu střechy  Plynule nastavitelný  doraz zajišťuje shodné 
ohnutí háků bez zvláštního úsilí  Ohyb háku je šetrně  prová-
děn otočnou  rolnou  Ohýbačka SAG se tedy hodí i k ohýbání 
barvených systémů  

Univerzální uzavírač úhlové drážky (falcu)
Zvyšující se nároky na kvalitu provedení dvojité drážky fal-
cované střešní, nebo fasádní krytiny jsou spojeny s použitím 
opticky upravených materiálů- barvených, nebo předpatino-
vaných    Potřeba jejich efektivního zpracování vede klempíře 
k používání speciálních nástrojů- falcovacích kleští  Základní 
provedení tohoto výkonného nářadí nechybí mezi výrobky 
SAG a s  Na rozdíl od konkurenčních výrobků stačí pro uza-
vření dvojité drážky z předprofilovaného pásu jediný nástroj  
Prvním stiskem uzavírače dojde k vytvoření úhlové drážky 
( konečné řešení pro fasády a velmi strmé střechy ) a po oto 
čení nástroje je  vytvářena dvojitá drážka (falc) ve funkčně i 
esteticky dokonalé podobě  Nástroj poslouží i při nasazování  
falcovacích strojů na počátek drážky 

Použití nástrojů od SAG se opravdu vyplatí   Snadnost a rych-
lost práce s kvalitním nářadím  Vás mile překvapí  Radost z 
efektivních pracovních postupů bude navíc podtržena doko-
nalým výsledkem Vaší práce  Vložená investice se Vám rychle 
vrátí  Nářadí SAG je spolehlivý pomocník v každé situaci - ne-
váhejte se přesvědčit  

Kvalitní jednovrstvé třískové desky, vyráběné ze speciálně 
tříděných třísek, které zabezpečují kompaktnost a vysokou 
hustotu desky v celém jejím průřezu  Při výrobě je použito vlh-
kuvzdorné lepidlo Desky QSB odpovídají požadavkům normy  
EN 312, typ P5 pro nosné desky do vlhkého prostředí 
Použití QSB desek: 
výroba obalů, palet, kontejnerů s vysokými technickými náro-
ky na nosnost  a nárazuvzdornost, opláštění stěnových  
a stropních panelů a mnohé další   

QSB DESKY

Přednosti QSB desky:  
-  vysoká rozměrová přesnost a tvarová stabilita
-  stejné pevnosti
-  možnost přesného opracování běžnými dřevoobráběcími    
   nástroji
-  snadná fixace pomocí klasických spojovacích prostředků
-  odolnost proti vlhkému prostředí
-  výhodný poměr   cena : užitná hodnota

kontakt: gruber@dachdecker czušetřete 40% nákladů, kupujte QSB na místo OSB
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ABC, TESARIO PICARD

ABC - Použití mobilních klempířských strojů VanMark v praxi.
Ing  Radim Otýpka, ABC s r o 

Příhradové vazníky mají od svého uvedení na trhu výjimečný úspěch  V současné 
době jsou příhradové vazníky typické konstrukce pro většinu střech rodinných domů 
budovaných v zahraničí, v České republice již na trhu zaujímají významné postavení  V 
rámci sortimentu výrobního závodu Tesario jde také o nosný produkt 
Za zrealizované zakázky příhradových vazníků Vás nově na pobočkách PRVNÍ CHOD-
SKÉ odměňujeme! 1 11 2010 jsme spustili VĚRNOSTNÍ PROGRAM TESARIO, kde odmě-
ňujeme zrealizované zakázky příhradových vazníků     Tímto věrnostním programem 
chceme více podpořit naše realizační firmy v rámci odběrů příhradových vazníků na 
pobočkách PRVNÍ CHODSKÉ  

Princip akce: každý, kdo zakoupí z výrobního závodu Tesario (přes pobočky 
PRVNÍ CHODSKÉ) lisované příhradové vazníky, za každých 50 000 Kč (bez 
DPH) získá 5 bodů  Odměny lze čerpat již od 10 bodů pro celý realizační tým 
firmy (max  5 ks) 

Pro prvotní přihlášení do VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU TESARIO je potřeba se 
zaregistrovat v rámci Přihlašovací karty  Poté stačí jen realizovat zakázky pří-
hradových vazníků  Více informací a pravidla na www tesario cz nebo www 
chodska cz  

V rámci VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU TESARIO spolupracuje PRVNÍ CHODSKÁ 
se zn  Snickers, pracovní oděvy 

Tesario - Věrnostní program
Marketing, PRVNÍ CHODSKÁ

 

PŘIHLAŠOVACÍ KARTA DO 
VĚRNOSTNÍ PROGRAMU TESARIO 

Společnost První chodská stavební společnost, spol. s r.o. 
zahajuje Věrnostní program Tesario, a to od 1. 11. 2010 na 
dobu neurčitou. Věrnostní program probíhá na území České 
republiky. 

Vyplněním přihlašovací karty a jejím uplatněním u 
Pořadatele, účastník Věrnostního programu akceptuje 
pravidla, která byla stanovena. 

 

 

Pravidla věrnostního programu Tesario (úplná pravidla na www.tesario.cz): 

Každý, kdo zakoupí sortiment z výrobního závodu Tesario v hodnotě (bez DPH): 
• krovy a střešní konstrukce, vč. lisovaných příhradových vazníků, za každých 

50.000 Kč   
obdrží: 5 bodů. 
 
Za obdržené body si lze vybrat zboží z nabídky: 
 trička zn. Snickers pro celý realizační tým (max. 5 ks)   10 bodů
 barva: červená nebo šedivá, velikost L - XXXL 

 kraťasy zn. Snickers pro celý realizační tým (max. 5 ks)   40 bodů
 barva: šedá, černá, velikost 44 - 62 

 vesta na nářadí, zn. Snickers pro celý realizační tým (max. 5 ks) 80 bodů 
 barva: černá, červená, velikost L - XXXL 
 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů 
a zasíláním obchodních sdělení. 

FIRMA

Od doby, kdy byly tyto klempířské stroje poprvé předvedeny 
na stavebním veletrhu v Brně, uběhlo již šest let. Za tu dobu 
mají stroje své oblíbence ale i odpůrce. Zeptali jsme se proto 
zástupců produktů Van-Mark společnosti ABC Brno pro 
Českou republiku na několik dotazů: 

Proč jsou tyto americké klempířské ohýbačky tak žádané 
i na našem trhu?
Svoji oblíbenost si získaly díky vlastnostem, které běžné klem-
pířské stroje nenabízí a tou hlavní vlastností je mobilnost  Ka-
ždý zná klasické ohýbačky určené k pevnému zabudování do 
dílny  Ohýbačky VanMark mají neomezené možnosti použití v 
terénu  Díky své jednoduché konstrukci ze slitin hliníku je váha 
ohýbačky velice nízká, a proto je možné použití nejen v dílně, 
ale i přímo na stavbě  Jedná se hlavně o klempířské ohýbačky 
pro profesionály v modelových řadách MARK IV  Oblíbené jsou 
i levnější varianty MARK II  

Jaká je rozměrová řada strojů?
Klempířské ohýbačky se vyrábějí v několika pracovních šířkách 
a to 2; 2,6; 3,2; 3,8 a 4,4 m  Ohýbačky jsou vhodné pro zpraco-
vání běžných klempířských materiálů od pozinkovaného ple-
chu až po měděné a hliníkové plechy  Spotřebitelé lakovaných 
plechů také ocení šetrný proces ohýbání, kde nehrozí poško-
zení barevného povrchu díky gumovému dorazu  Řada Mark 
IV je vhodná i pro zpracování poplastovaného plechu 

Jaký typ je nejžádanější ohýbačka?
Ze současných zkušeností lze říci, že nejžádanějším typem v 
ČR jsou VanMark IV o délce 2,6 m a 3,2 m, protože jsou nej-
vhodnější pro práci s tabulemi plechu 1x2 metry Kdo pracuje 
se 4 metrovými plechy, ocení ohýbačku VanMark IV  o délce 
4,4m, která i přes svoji velikost váží pouze 106,6 kg   

Dokáží ohýbačky VanMark i jiné věci než jen ohýbat plech?
Samozřejmě při práci s plechem je kromě ohybu ještě důležité 
dělit plechy dle potřeby  K tomu je určená jako příslušenství 
řezačka TrimCutter, která s pojezdem zajistí kvalitní a neostrý 
řez  Další velice užitečný pomocník je profilovačka TrimFor-
mer, která provede lem, prolis, či zpevnění okraje plechu  Pro-
fil je vhodný zejména pro podélné zpevnění materiálu proti 
ohybu a může sloužit jako estetický prvek  

Takže naložím stroj do auta a jedu …
Ano stoje je možné přepravovat v dodávkách nebo i na střeše 
auta  Pokud by Vám nestačila samotná ohýbačka, můžete si 
koupit kompletní sadu nazývanou MKD – Mobilní klempířská 
dílna  Jedná se v podstatě o ohýbačku o pracovní šířce 260 cm 
(MARK IV ) umístěnou na přívěsném vozíku  

Kam se mohu v případě zájmu obrátit o radu, který stroj 
bude pro mne nejvhodnější?
V případě zájmu se obraťte na vašeho prodejce ve Vaší oblasti 
a domluvte s ním předváděcí akci na prodejně, kde Vám bude 
vše vysvětleno a předvedeno  Chtěli bychom upozornit, že 
do konce roku jsou připraveny zvýhodněné prodejní akce na 
stroje a příslušenství ve výši až 40% 

7  ročník prestižní soutěže TOP Fi-
lantrop, mezinárodní ceny Byznysu 
pro společnost za společenskou 
odpovědnost, byl vyhlášen v part-
nerství s Fórem dárců a Czech TOP 
100 a ve spolupráci s Business in 
the Community, Českou společ-
ností pro rozvoj lidských zdrojů, 
PricewaterhouseCoopers Česká re-
publika, s  r  o , Nadací Partnerství a 
Ekologickým institutem Veronica 
TOP Filantrop, mezinárodní cena 

Byznysu pro společnost za společenskou odpovědnost firem, 
se věnuje komplexnímu hodnocení veřejně prospěšných akti-
vit firem  Soutěž oceňuje a uznává takové firmy, které ukazují 
inovaci, kreativitu a trvalé odhodlání ke společenské odpověd-
nosti  Účast v soutěži TOP Filantrop, mezinárodní ceny Byznysu 
pro společnost, je otevřena všem společnostem  Rozhodující 
je především kvalita a efektivita projektu, nikoliv velikost firmy 
nebo samotná výše finanční podpory 
Po úspěchu v loňském roce v soutěži TOP Filantrop přihlásila 
PRVNÍ CHODSKÁ svůj projekt Schody do života opět do této 
soutěže do kategorie „Nejodpovědnější partnerství se zaměst-
nanci roku 2010“, kde byla nominována do Evropské ceny za 
firemní dobrovolnictví roku 2011/ The European Year of Volun-
teering 2011  Stalo se tak v rámci slavnostního večera, který byl 
spojen s předáním cen a konal se 11  listopadu 2010 v Praze v 
kapli Sacre Coeur  Mezinárodní hodnocení projektu proběhne 
v únoru 2011 v Bruselu, slavnostní vyhlášení v březnu 2011 v 
Londýně  

TOP Filantrop 2010 – PRVNÍ CHODSKÁ úspěšná s projektem Schody do života
Marketing, PRVNÍ CHODSKÁ

Evropský rok dobrovolnictví 2011
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Ing. Milan SartoriusJosef Vlasák
Vedoucí prodeje, 
PRVNÍ CHODSKÁ

Prokurista – vedoucí prodeje 
DACHDECKER

Věk: 42
Od kdy jste na firmě:  1999
Co patří mezi Vaše záliby, koníčky:  
sport, hudba, starání o dům
Domácí mazlíček: zlatý retrívr
Oblíbené jídlo a pití:  
bez vyhraněného názoru – všechno, co je dobré
Nej hudba: AC/DC, Iron Maiden, Tři sestry, Arakain
Oblíbený dopravní prostředek: kolo
Kontakt: e-mail: msartorius@chodska.cz

Věk: 30
Od kdy jste na firmě:   3. 11. 2003

Co patří mezi Vaše záliby, koníčky: práce, auta a ženy 
Oblíbené jídlo a pití: 

steakem nikdy nepohrdnu,
 k pití správně vychlazená Plznička

Domácí mazlíček: dálkový ovladač a  širokoúhlá televize
Nej hudba:  nejvíce taneční a  pop 

Oblíbený dopravní prostředek: auto, motorka
Kontakt: vlasak@dachdecker.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 EZ 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... JAK TO VIDÍ...

Budou podle Tebe letos realizační firmy před 
koncem roku investovat do svého vybavení?

To by bylo příjemné, podle mě ale k velkým investicím nedo-
jde  Firmy v posledních dvou letech nakupují své vybavení 
dle potřeby a také dle plánovaných větších zakázek   Konec 
letošního roku ničím zásadním nenutí subjekty ve staveb-
nictví investovat a ani utrácet finanční prostředky na konci 
sezóny  Nákupy nového vybavení bude téma jarních měsíců, 
kdy již nebude tak vysoká nejistota z dalšího vývoje a hlavně 
budou jasnější plánované zakázky  

Doporučil  bys nákup vlastních strojů nebo ná-
řadí a co tím zákazník získá? 

Nákupy vlastního vybavení jsou otázkou ve-
likosti a také prostorových možností jednotli-
vých realizačních firem  Určitě bych investice 
doporučil, pokud má firma zázemí, kde může 
pracovat s potřebným vybavením pro zajiš-
tění svých zakázek  Nářadí drobnějšího cha-
rakteru (menší elektrické a ruční) beru jako 
nutnou výbavu řemeslníka  U větších a tedy nákladnějších 
strojů a zařízení je to složitější  Firma s vlastní výbavou má 
určitě lepší image, dokáže pružněji reagovat na požadavky 
svých zákazníků a zvyšuje svou efektivnost, což napomáhá 
získávání zakázek  Firmy, které z jakýchkoliv důvodů vyba-
vení nemají, se mohou obrátit na pobočky DACHDECKER a 
zapůjčit si ho na potřebnou dobu  

Co je podle Tebe celoevropským standardem 
nebo trendem v nákupu vybavení tohoto  
druhu?
 
Celé je to o velikosti firem  Menší firmy a živnostníci mají vy-
bavení hlavně drobnějšího charakteru, ať už elektrické nebo 
mechanické nářadí  Stroje a zařízení, kde je nutná vysoká 
investice si půjčují, nebo si výrobky kupují již hotové  Firmy 
většího rozsahu mívají své dílny s potřebným vybavením s 

Budou podle Tebe letos realizační firmy před 
koncem roku investovat do svého vybavení?
Vzhledem k situaci ve stavebnictví a především v naší branži 
neočekávám nějakou změnu v přístupu firem k investicím 
do vlastního vybavení   Podle mně se bude opakovat loňský 
„ krizový“ rok   Většina firem  upustila od velkých bezhlavých 
nákupů před koncem roku a o svých investicích hodně pře-
mýšlí  Takže konec roku podle mě určitě bude ve znamení  
nákupu různého nářadí, ale určitě se nebudou utrácet sta-
tisíce  

Doporučil  bys nákup vlastních strojů nebo ná-
řadí a co tím zákazník získá? 
Investice do vlastního vybavení zvedá především image kaž-
dého řemeslníka  Pro mě je určitě věrohodnější firma ,  která 

investuje do svého vybavení  a  rozvoje , než  ta  co veškerý 
vygenerovaný zisk použije k soukromým  účelům  majitele 
Jsou samozřejmě stroje ,  které si nekoupí každý  řemeslník 
a pro tyto účely nabízíme zákazníkům možnost využít naše 
půjčovny   Mezi nejvíce vytěžované stroje a nástroje patří  
4m ohýbačka, stavěčka  falců,  šikmé výtahy na tašky GEDA,  
shozy na suť a další stroje a nástroje 

Co je podle Tebe celoevropským standartem 
nebo trendem v nákupu vybavení tohoto 
druhu?
Nevím jak v ostatních zemích , ale u nás jsou dvě skupiny  
tohoto vybavení  Nákup každé z nich má svá specifika 
První  je takový ten „spotřební „ materiál   Ten používají ře-
meslníci každodenně a dokupují ho pravidelně v průběhu 
roku podle toho, jak se opotřebuje nebo ztrácí na stavbách  
  Patří sem třeba sponkovačky, šňůrkovaly, kladiva, nůžky na 

plech … 
Druhá skupina je materiál z vyšší užitnou hodnotou , kte-
rý se kupuje nárazově   K nákupu se hodně  využívá konec 
roku, kdy už firmy ví jak hospodařily  a jak velkou částku si 
mohou dovolit investovat   V posledních letech se hodně 
prodávaly šikmé výtahy GEDA,   2,4 i 6m ohýbačky plechu 
do klempířských dílen a samozřejmě dražší  elektronářadí   

Připravila Vaše firma před závěrem roku něja-
kou novou nabídku pro zákazníky?

V našem tradičním Vánočním katalogu strojů a nástrojů  se 
nově objevuje  nářadí pro sádrokartonáře
a nabídka pracovních oděvů od  švédské firmy Snickers ,kte-
rá je špičkou v tomto oboru  Zajímavé  jsou také dárkové 

balíčky  nářadí Freund za zvý-
hodněné ceny a akční sety   šikmých výtahů  a shozů na suť 
GEDA a nářadí BOSCH  

Máš nějaké tipy, co je podle Tebe výhodný po-
mocník pro významné zvýšení produktivity?

Naši zákazníci si velmi pochvalují plynové hřebíkovačky   Po-
užívají je na různé typy záklopů, na laťování  apod 

Jaké nářadí osobně doma nejvíc používáš?

Můj největší pomocník v poslední době byla  akuvrtačka 
,bourací kladivo, okružní pila a motorová pila  To je nářadí 
,které používám na většinu prací v domě a okolo domu 

vedoucí prodeje

ohledem na jejich zaměření  Obecně se dá říci, že se zvyšuje 
podíl menších firem, které postupně investují i do strojů a 
zařízení a zároveň si vzájemně vypomáhají ve využití těchto 
investic 
Máš nějaké tipy, co je podle Tebe výhodný po-
mocník pro významné zvýšení produktivity?

Doporučuji investovat do hřebíkovačky, střešního výtahu, 
střešního vozíku nebo falcovačky  Je to zase jen o zaměření 
jednotlivých firem a jejich investičních možnostech  A hlav-
ně – nejdůležitější jsou šikovné ruce :o)

Připravila Vaše firma před závěrem roku něja-
kou novou nabídku pro zákazníky?

Do sortimentu DACHDECKER nyní zavedl kvalitní elektrické 
nářadí DeWALT, které je k dispozici za zajímavé ceny a v akč-
ních setech  Nabídku v oblasti nářadí neustále rozšiřujeme 
a vycházíme našim zákazníkům vstříc  Za zmínku stojí také 
kvalitní pracovní oděvy Snickers, což považuji za TOP výstroj  

Jaké nářadí osobně doma nejvíc používáš?

Asi bych měl říci, že žádné, nejsem příliš velký kutil  Nejraději 
mám úhlovou brusku s regulací otáček, se kterou se tu a tam 
vyřádím na autě, a také mezi oblíbené patří vrtací kladivo 

Jak to vidí
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DACHDECKER PRVNÍ CHODSKÁ 

Rozšíření sortimentu, služeb
Václav Kučaba, DACHDECKER 

V průběhu druhé poloviny tohoto roku, jsme rozšířili náš 
sortiment o plno zajímavých produktů a služeb, které Vám 
pomůžou ušetřit práci, čas i peníze. V následujících řádcích 
Vám přinášíme alespoň něco málo z toho, co jsme pro Vás 
připravili.

Technické údaje:
celková délka: 4 400 mm , pracovní délka: 4 000 mm
Úhel horní lišty: 40° , zdvih horního ramena: 80 mm
Hmotnost: 800kg

 
Popis stroje:
Ohýbačka plechu MOP-P 4000/1 je určena pro rychlé
ohýbání klempířských prvků i pro běžnou klempířskou výro-
bu  Přední měřící dorazové měření slouží k šířce střihu a ohy-
bu  Zadní dozazové měřidlo slouží k podpěru plechu a měření 
délky ohybu a střihu 

Ohýbačka STACH - MOP-P 4000/1

ZELENÁ ÚSPORÁM

Od září umíme vyřídit žádosti o dotace z programu Zelená 
úsporám! Pokud chcete využít financování z tohoto progra-
mu, kontaktujte prodejce na pobočkách DACHDECKER, kteří 
Vám se vším poradí a připraví vše potřebné.

Jak to přibližně probíhá?
- Zájemce nám předá informace o domě a svých záměrech 
(dotazník č 1, výkresy, fotky, nebo dotazník č 2 – nahrazuje vý-
kresy)

-V rámci dotazníku nám sdělí o jaké úpravy má zájem, nebo 
jaké dotace chce dosáhnout

- Provedeme předběžný výpočet výšky dotace ve variantách – 
ZDARMA , včetně odhadu ceny oken a zateplení, soláru 

- Zájemce se rozhodne, že chce s námi požádat o dotaci a po-
depíše smlouvu, plnou moc, souhlasvlastníka a převezme fak-
turu na 50% ceny projektu 

- Zájemce si vybere dodavatele opatření (pokud nezadá nám) 
a realizuje je 

- My do 5-ti týdnů od úhrady zálohy, předáme zákazníkovi pro-

jekt, schválený projekt SFŽP v zalepené obálce

- Zájemce požádá o dotaci, přílohou jsou doklady o úhra-
dě provedených opatření

- Dotace přijde na jeho účet

- Je možno také nejprve provést opatření a pak chystat 
projekt a žádost (příklady)

Nezahálejte přes zimu! 
Prozatím se dotace od 1.11.2010 pozastavují z důvodu 
vyhodnocení  a zpracování všech podaných žádostí, ale 
další kolo tohoto programu se pravděpodobně otevře již 
1. února 2011! Nepodceňte pečlivou přípravu na novou 
stavební sezonu a žádejte o dotace již nyní!

ZELENÁ 
ÚSPORÁM

Nářadí DEWALT
Začátkem měsíce října jsme pro Vás připravili malé překva-
pení v podobě změny sortimentu v oblasti profesionálního 
nářadí  Po mnoha připomínkách k nářadí značky Bosch jsme 
se poohlídli pojiném výrobci a od října tak na našich pul-
tech najdete sortiment značky DEWALT! Většina řemeslníků 
si značku DEWALT oblíbíla pro její nepochybné přednosti: 
přesnost, síla, spolehlivost a bezpečnost  Tyto pojmy se sta-

ly obchodními 
značkami jmé-
na DEWALT  
V sortimentu 
naleznete vše 
potřebné pro 
Vaši střechu!

Skladem máme vždy: 
- vrtačky                                                 
- úholvé brusky                                  
- kotoučové pily                                  
- kombi kladivo
- vrtáky
- diamantové kotouče
- příslušenství

Pro výhodný nákup jsou pro Vás připraveny 
také akční sety za velmi příznivé ceny!

PRVNÍ CHODSKÁ rozšířila na svých pobočkách 
sortiment o prodej sádrokartonových desek, 
profilů a příslušenství od firmy Rigips  Sádrokar-
tonové desky jsou určeny pro montáž příček, 
stropních podhledů a odsazených stěn na oce-
lové profity, popř  dřevěné latě  Stavební systémy založené na 
sádrokartonových deskách  jsou určeny pro široké spektrum 
využití v interiérech, a to jak v nové výstavbě, tak i při rekon-
strukcích  a opravách bytů 
V rámci rozšíření sortimentu připravujeme také pro montážní 
firmy první jednodenní školení (základní stupeň)  Zúčastně-
ný obdrží po absolvování školení Prohlášení/Certifikát, že je 

Sádrokarton na pobočkách PRVNÍ CHODSKÉ – rozšíření sortimentu
Václav Kreuz, PRVNÍ CHODSKÁ 

- kontrolované TÜV
- ocelová trubková násada 
- speciální tvrzení spáry a špičky 
- magnetický držák hřebíků 
- rukojeť ze dvou komponentů 
- GS kontrolovaná bezpečnost

Tesařské kladivo 698

 100 % německý

výrobek

inzerat picard.indd   1 25.11.2010   13:25:36

oprávněn montovat systém Rigips  Ter-
míny a místa budou partnerům PRVNÍ 
CHODSKÉ včas sdělena  V rámci odbě-
rů má firma také možnost být zařazena 
do věrnostního programu výrobce desek Rigips 
Sádrokartonové zboží je naskladněné na těchto pobočkách 
PRVNÍ CHODSKÉ: Klenčí pod Čerchovem, Plzeň, Planá u Mari-
ánských Lázní, Klatovy, České Budějovice, Kostelec nad Labem, 
Vysoké Popovice, Lukov, Pelhřimov a ve Frýdku – Místku 
Na pobočkách PRVNÍ CHODSKÉ Vám zaměstnanci rádi poradí 
při výběru sortimentu a pomůžou při výpočtu spotřeby mate-
riálu a konečné ceny  

- velmi snadná aplikace 
- mrazuvzdorný s antikorozní ochranou 
- výborná odolnost při deformaci podkladu 
- přetíratelný pouze barvami bitumenového základu 
- trvale plastický i při velkých tepelných rozdílech 
- vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům 
- odolný UV záření 

Střešní bitumenový tmel je lepící a těsnící plasto - 
elastická hmota na bitumenové bázi s přilnavostí i na vlhké 
podklady. 
Použití: Pro všechny druhy střešních prací, především 
instalace a opravy střešního asfaltového šindele a podob-
ných krytin, k dotěsňování okapů, světlíků, rýn, střešních 
spojů atd. 
Pracovní postup: Povrch musí být zbaven tuhých nečistot. 
Dle šířky spáry upravte špičku seříznutím. Obsah tuby 
vytlačovat mechanickou nebo pneumatickou pistolí. 
Bezpečnost: Při práci dodržovat běžná hygienická opat-
ření, nejíst nepít, nekouřit. Prázdné obaly odevzdejte ve 
sběrně nebezpečného odpadu. Další bezpečnostní údaje 
obsahuje tabulka R a S vět.
Skladovatelnost: V originálním obalu při teplotách +5°C až 
+25°C, 16 měsíců od data výroby.

310 ml

CZ

Obsahuje: Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně 
odsířená, těžká – označení ES 265-185-4, Adogen 
471 – označení ES 232-447-4.
R 10 Hořlavý • R 66 Opakovaná expozice může 
způsobit vysušení nebo popraskání kůže • R 67 
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě • 
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí • S 16 Uchovávejte 
mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření • S 46 Při 
požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 
tento obal nebo označení

Hořlavina IV. třídy

UN
3295

Výrobce: Den Braven Sealants, Made in Holland
Dodavatel CZ: Den Braven Czech and Slovak a.s., 

793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, IČO: 26872072, 
info@denbraven.cz, www.denbraven.cz

PZ
-2

08
/0

6_
20

10

VOC: 18 %

Hustota produktu 1,3 g/ml
Obsah organických rozpouštědel - VOC 0,18 kg/kg
Obsah celkového organického uhlíku - TOC 0,15183 kg/kg
Obsah netěkavých látek 82 %
Přepočet 234 g/l

STŘEŠNÍ
BITUMENOVÝ

TMEL
lepící a těsnící hmota

„studený asfalt”, živičné krytiny,
okapy, šindele, světlíky

Střešní bitumenový tmel DACHDECKER
výhody: použití:

- pro drobné opravy a lepení živičných střeš     
  ních krytin (šindelů) za studena
- utěsňování zakončovacích plechů
- oplechování komínů a atik
- dotmelování parapetových a štítových kry
  tin, průchodů, okapových svodů a přechodů
- a mnohé další   
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TOP FILANRTOP VELUX

Prosvětlení prostor pod plochou střechou

Řešení, jak přivést přirozené denní světlo do obytných 
prostor pod plochou střechou, které není možné pro-
světlit pomocí fasádních oken, nabízí okna do ploché 
střechy (CVP, CFP) od společnosti VELUX.

Okna VELUX do ploché střechy v  podobě neotevíravého 
okna CFP nebo otvíravého okna CVP jsou určena pro střechy 
ploché a s mírným sklonem do 15 °. Jsou dodávána v šesti ve-
likostech. Oba typy oken jsou zaskleny izolačním dvojsklem 
s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi a chráněny 
kopulí, která je vysoce odolná vůči venkovním povětrnost-
ním podmínkám. Vnější kopule z akrylátového nebo poly-
karbonátového skla je kromě čirého provedení nabízena 
i v opálové (mléčné) variantě pro příjemné rozptýlené světlo. 
Oba typy oken do ploché střechy lze doplnit o elektricky 
ovládanou vnitřní zastiňovací plisovanou roletu FMG. Výho-
dou okna VELUX do ploché střechy je i jednoduchá montáž. 
Promyšlený způsob osazení okna do střechy umožňuje bez-
problémové a vodotěsné napojení na fóliovou krytinu.

Okno CVP do ploché střechy lze otvírat až do výše 150 mm. 
Lze jej ovládat pomocí bezdrátového radio-frekvenčního dál-
kového ovladače. Ovladač je programovatelný, takže je možné 
nastavit řízené větrání místností. Tento výrobek je standardně 
vybaven dešťovým senzorem, který automaticky zavře okno 
v případě deště. 

V případě zelených či pochůzných střech nebo střech s ob-
rácenou skladbou je možné přidat k oběma typům oken do 
ploché střechy zvedací rám ZCE.

Okna VELUX do ploché střechy jsou kombinací kvalitního 
technického řešení, elegantního designu a výborných tepelně

VELUX Česká republika, s.r.o.

technických a akustických parametrů. Společnost VELUX, 
která je známá jako dodavatel střešních oken do šikmých 
střech, tak nyní nabízí i kvalitní řešení pro střechy ploché.

Více informací najdete na www.velux.cz

1 Kopule:
Akrylátové sklo nebo polykarbonát, barevné provedení:
– čiré (transparentní)
– opálové (mléčné)

Zasklení:
Energeticky úsporné izolační dvojsklo
Složení:
2 x 3 mm plavené sklo s PVB fólií
14,5 mm Argon
4 mm tvrzené sklo se selektivně refl exní vrstvou

Rám:
PVC, bílá barva NCS S 0502-Y nebo jako RAL 9010
Výška rámu je 150 mm.

Tepelná izolace rámu

Zdvihací rám (ZCE)
Je možné jej přidat k oknům do ploché střechy v případě zelených 
či pochůzných střech nebo střech s obrácenou skladbou.
PVC, bílá barva NCS S 0502-Y nebo jako RAL 9010
Výška zdvihacího rámu je 150 mm.

2

3

4

5

Uokna

0,72 W/m2 K
na povrchu kopule

Uokna

1,4 W/m2 K
účinná plocha okna

U vnitřní plocha otvoru
U vnější povrchová plocha kopule

Dach revue FRW 210x263.indd   1 15.11.10   13:56

Zákazníci i zaměstnanci naší pobočky Dachpark v Pučerech se 
nyní mohou těšit z daleko příjemnějšího prostředí 
V pátek 26  listopadu se sešli zástupci našich nejvýznamněj-
ších dodavatelů v Pučerech u Kolína, aby svou přítomností 
vdechli slavnostní punc otevření nové prodejny  Po mnoha 
letech fungování prodejny v „provizorních“ prostorách tvo-
řených sestavou stavebních buněk se tak tým naší úspěšné 
pobočky v Pučerech a  jejich zákazníci dočkali zaslouženého 

zlepšení  V nové jednopatrové budově o rozměrech 10×24 
metrů vytvořené systémem SBS Lindab vznikla impozantní 
nová vzorkovna, kanceláře a kompletní zázemí pro prodejní 
tým i zákazníky  Našim partnerům kterých dorazilo na 40, jsme 
při slavnostním otevření připoměli histori i strategii Dachpar-
ku a pak jsme u malého občerstvení  společně diskutovali o 
nových zajímavých službách a akčních slevách, které bychom 
mohli našim místním zákazníkům nabídnout 
Všem, kdo přijeli, děkujeme za spoluúčast na přátelské atmo-
sféře, která k setkávání široké „střechařské rodiny“ už tradičně 
patří  Srdečně zveme všechny zákazníky, aby se sami přišli pře-
svědčit, že v regionu hezčí prodejnu střešních materiálů nebo 

Novinky z DACHU
Josef Čihák, DACH  

zkušenější a příjemnější prodejní tým, než je v Pučerech, jen 
tak nenajdou  

Od 1 11 2010 náš ko-
lektiv v Pardubicích 
rozšířila slečna Klára 
Čiháková, která má na 
starosti kontaktování 
a spolupráci s novými  
a stávajícími  zákazní-
ky v terénu  Informuje 
je o službách poskytovaných naší firmou a věříme, že přispě-
je k lepší spolupráci  O měsíc později se nám povedlo rozšířit 
naše služby o možnost ohýbat klempířské výrobky až do délky 
4 m na úplně nové ohýbačce  Tuto práci si zákazníci mohou 
provádět do konce roku sami za exklusivní zaváděcí ceny  Spo-
lu s ohýbačkou nabízíme  možnost odvíjet plechy ze svitků  na 
odvíjecím stroji  na  potřebné délky  Z tohoto důvodu jsme 
rozšířili i skladové zásoby plechů o svitky z materiálů : TiZn, 
Cu, PZn, barvený PZn v běžných šířkách a tloušťkách  Atypické 
materiály jsme schopni po konzultaci objednat 

Přejeme Vám krásné prožití  
Vánočních svátků a šťastný nový rok 

pod Vaší střechou 

2011
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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
17 listopadu
tel /fax: 737 509 233
frydek@chodska cz

Nymburk 
Boleslavská 400 
tel /fax: 325 515 564
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


