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Letošní jaro je ve srovnání s tím loňským jako den a 
noc. Loni byla snad nejhorší zima za poslední roky. A 
letos nás zase zima zaskočila svojí mírností. 

Na základě loňské zkušenosti se někteří řemeslníci 
odhlásili jako plátci DPH a případně se zaregistrovali 
na pracovním úřadě. V březnu je pak již kvůli 
sluníčku svrběly ruce a chtěli něco dělat. Většina tak 
své živnosti opět k 1. dubnu přihlásila. A tak  všichni 
děláme a jsme spokojeni se začátkem roku. 

Otázka je, co bude dál. Zda jsme si všichni nevybrali 
zásobník práce dopředu a nepřijdou slabší měsíce. 
Nebo zda to bude růstově pokračovat a všichni 
budeme spokojení. 

Osobně znám spíše většinu firem, které mluví o tom, 
že práci mají. A dost. Na druhou stranu se stále potká-
vám s řemeslníky, kteří tak trochu zpochybňují dobrý 
vývoj a mluví o tom, že moc dopředu na zakázky ne-
vidí. 

Kde je tedy pravda? Uvidíme koncem prázdnin, které 
se nemilosrdně blíží, kam se to celé bude vyvíjet. Já 
jsem spíše optimista a věřím, že  se jako střechaři letos 
odrazíme od pomylsného dna a bude mírně lépe.

ZACHYTÁVAČ LEDU

I při mírném průběhu zimního období se nevyhneme pada-
jícímu sněhu a ledu z našich střech. To každoročně napáchá 
mnoho škod na zdraví ale i majetku. PREFA proto představuje 
další prvek zvyšující bezpečnost střech – zachytávač ledu. Ten 
se hodí všude tam, kde hrozí pád ledu nebo ztvrdlého sněhu 

ze střešní plochy. Je 
tedy ideální nejenom 
do horských oblastí, 
ale také do městských 
aglomerací.
Zachytávač ledu je 
speciálně vyprofi-
lovaný pro použití s 
osvědčeným tyčovým 
sněholamem. Jeho 

důmyslný tvar zabraňuje nechtěnému sklouznutí ze sněhola-
mu a současně umožňuje efektivní zachytávání ledu, 
sunoucího se po střešní ploše. Lze vybírat ze všech 
standardních barev. Montáž lze provést i dodatečně. Cena 98,- 
Kč vč. dph za kus. Více informací na www.prefa.com.

NOVÁ BARVA SE ZÁRUKOU 40 LET

PREFA 
Aluminiumprodukte 
představuje pro rok 2014  
novou standardní barvu v odstínu 
cihlově červená a v úpravě P.10. Díky 
dvojímu vypalování je zárukou tvárnosti, 
vyšší odolnosti vůči UV záření, dlouhodobě 
rozdílným teplotám i povětrnostním podmínkám. 
Barva si tak po dlouhá léta udrží stále stejný odstín, 
nepopraská a neoloupe se. Navíc neobsahuje žádné těžké 
kovy a výrobce na ni poskytuje 40letou záruku.
 Nová cihlově červená P.10 je u střešních systémů 
PREFA k dostání jak v maloformátovém provedení (falcované 
tašky, falcované šindele, falcované šablony, panel FX.12), 
tak ve svitkovém provedení Prefalz s hladkou nebo stucco 
strukturou (reliéfní povrch připomínající fasádní štuk). 
 Komplexní systém PREFA nabízí ideální souhru střech, 
okapů, fasád a solární techniky. Navzdory extrémní lehkosti 
jsou jednotlivé prvky nerozbitné, rezuvzdorné a zajišťují tak 
tu nejdelší možnou životnost. Všechny informace týkající se 
záruky na materiály a barvy naleznete na www.prefa.com.

NOVINKY PRO STŘEŠNÍ KRYTINY

PREFA, Kristian Hanko

Vladimír Zábranský

Vladimír Zábranský
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STŘECHAŘSKÉ NOVINKY

PRVNÍ CHODSKÁ jede EKOlogicky!DACHDECKER PODPOŘIL AKCI - KLEMPÍŘ TO MÁ ZVUK
Se svými více než 70 vozy bohužel 
také trochu přispíváme ke znečišťování 
životního prostředí okolo nás. Protože 
se ve firmě snažíme o společenskou 
odpovědnost, přemýšleli jsme i v této 
oblasti o tom, co bychom mohli dělat 
lépe. 
Již na jaře letošního roku jsme si dali 
poměrně smělý závazek – nechceme už 
do firmy koupit žádné auto na klasický 
pohon, ale budeme kupovat jenom 
vozidla na zemní plyn (CNG). 
Tyto vozy mají výrazně nižší emisní 
hodnoty než klasické benzíňáky nebo 
nafťáky, jejich provoz je k životnímu 
prostředí ohleduplnější.  Tolik hledisko 
ekologie. Teď k té „logice“ – provozní 
náklady na 1 km jsou u CNG vozů dle 
typu řádově 1 - 1,40 Kč/km. Tato auta 
také nemusí platit silniční daň – celkově 
jsou tedy úspory této varianty velmi 
zajímavé!
Zatím to s sebou nese určité těžkos-
ti – sice počet čerpacích stanic na CNG 
docela rychle roste, ale pořád je řada 
našich poboček, kde CNG v rozumném 
dosahu zatím chybí. Nabídka aut origi-

V sobotu 5. dubna 2014 se celkem  v 27 
zemích na 83 stanovištích na všech 
kontinentech ručně vyráběli plechové 
píšťalky.  Světový rekord se podařil! Bylo vy-
robeno 51 337 kusů píšťalek. 
DACHDECKER spol. s r.o. se úspěšně zapojil 
do celosvětové akce na podporu řemes-
la Klempíř to má zvuk společně s Cechem 
klempířů, pokrývačů a tesařů České repub-
liky, PREFA Aluminiumprodukte společně 
s Mezinárodním klempířským svazem iib.  
Občerstvní pro hosty na stanovišti Dolní 
Rychnov zajistil Tondach Česká republika.

Cílem akce bylo a je, oslovit mladé lidi a 
získat jejich pozornost pro povolání 
klempíře. „Většina mladých vzdělaných 
lidí nejenom, že nezná toto povolání, ale 
ani neví, jak zajímavé je“, říká Mike Bucher, 

jednatel společnosti PREFA. „Proto chceme 
zajímavou akcí upozornit na toto řemeslo.“
To se podařilo na všech 5 kontinentech. 
Následující krajiny vyrobili celkem neuvěři-
telných 51 337 píšťalek – Argentina, 
Austrálie, Belgie, Dánsko, Německo, Anglie, 
Francie, Itálie, Jamajka, Japonsko, Chorvat-
sko, Luxemburg, Nizozemsko, Rakousko, 
Polsko, Norsko, Rumunsko, Rusko, Švédsko, 
Švýcarsko, Slovensko, Slovinsko, Jižní 
Afrika, Ukrajina, Maďarsko, USA a 
samozřejmě Česká republika. 
V České republice se pokus o rekord konal 
na 12 stanovištích – Jihlava, Brno, Březová, 
Praha, Dolní Rychnov, Tábor, Hradec 
Králové, Stochov, Bohuslavice, Průhonice, 
Teplice a Hranice. Celkem bylo vyrobeno 
2852 píšťalek. 
 „Tato akce vzbudila velký mediální ohlas“, 
říká Roman Komínek ze Střední školy 
stavebních řemesel Brno-Bosonohy. 
Nečekaný zájem a celkovou atmosféru 
sobotní akce báječně vystihuje zpráva 
Martina Maršíka, zástupce cechmistra, 
který se ujal stanoviště v Praze v Holešo-
vicích na Matějské pouti: „Je to tu nářez, 
nestíhám posílat reporty.  11:45 - máme 
již vyrobeno 110 ks píšťalek. Zájem kolem-

Chcete za okno VELUX až 800 Kč zpět?
Akční nabídku 800 Kč anebo 350 Kč zpět z každého 
zakoupeného nového střešního okna VELUX může uplatnit 
každá firma, která v období od 2. 5. do 30. 6. 2014 zakoupí 
manuálně ovládané 
střešní okno řady 
Standard GZL  
1050/1050B, řady 
Standard Plus GLL 
1055/1055B nebo  
GLU 0055.

Vyplníte kupon, 
přiložíte doklad o 
nákupu a částka vám 
následně přijde na 
účet. 

Více informací na 
pobočkách. 

VELUX
Proč by si měl investor připlatit za lepší 
izolaci?

Zajímavý výčet důvodů a argumentů, proč 
koupit kvalitnější izolaci, najdete na stránce 
www.vicenezjenkamen.cz

IZOLACE

Změna odstínu BRAMAC NATURA
Od dubna došlo ke změně barevného odstínu 
tašky Natura.  Týká se to jak základních tašek, tak 
všech betonových tvarovek. 

Tašky     Bramac Natura 
v původním a novém 
odstínu nelze na jedné 
střeše kombinovat. 

Dávejte si na to tedy při 
zakázkách pozor.

ZMĚNA ODSTÍNU

CLASSIC STAR
Betonová střešní taška Classic s unikátní technologií STAR je ve výrobě střešních 
krytin úplnou novinkou a vývojovým skokem vpřed. Bramac STAR přináší zákazníkům 
zcela novou kvalitu a ochranu.
Střešní taška s technologií STAR vyniká řadou inovovaných funkcí. Povrch je 
pokryt vrstvou jemnozrnného betonu, zaplňujícího všechny póry. Na něj se pak 
nanášejí krycí vrstvy s reflexní ochrannou úpravou, díky níž taška odráží třikrát více 
infračerveného záření, než je běžné (teplota na spodní straně tašek je nižší až o 10 
°C). Vyšší je také ochrana před usazováním nečistot a stabilita barvy.
Tělo tašky je mimořádně pevné a odolá i extrémnímu počasí, jako je například 
krupobití. Předností je i jedinečný hladký přední řez tašky, který brání uchycování 
mechů a řas. V nabídce jsou čtyři barevné varianty: cihlově červená, červenohnědá, 
tmavohnědá a ebenově černá.

HYDROIZOLACE

Vodotěsná a větrotěsná 
pojistná hydroizolace 

pro bedněné šikmé střechy s extrémní 
spolehlivostí i při mimořádné zátěži. 
Snadno a spolehlivě se pokládá a lze ji 
homogenně spojovat bud horkovzduš-
ně, nebo pomocí speciálního lepidla 
(svár za studena).

jdoucích je nebývalý. Pozdravuje i pan 
místostarosta Daniel Štěpán a učni z 
Jarova.“
„Je to pravděpodobně vůbec první 
celosvětová akce na podporu řemesla ve 
stejný den se stejným cílem“, raduje se
 Peter Trenkwalder, prezident iib. „Jsem rád, 
že právě klempíři s podobnými nápady 
objevují nové cesty podpory tohoto 
krásného řemesla“.
„Z nadšení a kreativity všech klempířů jsem 
byl ještě před samotnou akci celkem ohro-
men. Jako příklad mohu uvést natáčení 
různých videí někdy s docela zajímavými 
nápady a výsledky“, říká Mike Bucher. „Od 
začátku jsem byl přesvědčen, že náš cíl 
splníme. Ale o tom, že tato akce poblázní 
všechny kolem, se mi ani nezdálo.“
Všechny fotografie a videa z akce na 
www.facebook.com/spenglermitpfiff

nálně postavených jako CNG je 
omezená – zatím jsme si například 
nedokázali vybrat „referentské“ 
pětimístné vozidlo. Přesto věříme, že se 
situace bude dále dynamicky zlepšovat 
a nám se náš závazek podaří dodržet.

V naší flotile už jezdí nebo brzy jezdit 
bude slušná porce CNG vozů - 13 
Fiatů Doblo, 5 Mercedesů Sprinter a 
naposledy také 3x VW Touran. Tak snad 
nám i Vám budou dobře sloužit…

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE STAR
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Z nízké hmotnosti střešní krytiny vyplývá i snadná manipulace 
při přepravě a pokládce. Navíc při optimálním návrhu střechy 
od projektanta, je možné u novostavby na materiálu krovu 
ušetřit desetitisíce. 

Základní informace o krytině Horal
Vyrábí se nově v odstínech černá, grafitová, červená, hnědá a 
šedá s hladkým povrchem. Základní rozměr je 400 x 400 mm a 
tl. 5,2 mm. Je vhodná pro použití od sklonu střechy 30°. 

Krásná, lehká a trvalá - střešní krytina Cembrit
Společnost  Cembrit, výrobce vláknocementové střešní 
krytiny, Vám poskytuje maximální servis. Kontaktujte nás 
na níže uvedených odkazech. Bezplatně za Vámi přijedeme, 
dovezeme nebo zašleme vzorky a montážní návody, poradíme 
s výběrem a všemi technickými informacemi kolem celé 
skladby střechy. Provádíme také kalkulace zdarma. Spojte se 
s naším technikem a domluvte se na kalkulaci střešní krytiny 
Cembrit.

Hledáte opravdu kvalitní vláknocementový  výrobek s dlouhou 
životností nebo náhradu za původní eternitovou krytinu? 
Mimořádně pevná vláknocementová krytina Česká šablona 
Horal  od společnosti Cembrit tyto požadavky přesně splňuje.

Vylepšená receptura
Vláknocementová krytina Horal byla speciálně vyvinuta do 
náročných klimatických podmínek a horských oblastí nad 
600 m. n m. Má větší tloušťku než ostatní střešní šablony v 
nabídce společnosti Cembrit. Díky vysoké odolnosti povrchu a 
výborným mechanickým vlastnostem je Horal mezi zákazníky 
vyhledávaným produktem a své uplatnění nachází všude, kde 
majitelé domu preferují vysokou kvalitu a dlouhou životnost.

Třikrát lehčí než betonové a pálené krytiny!
Často se u původních krovů stává, že nejsou dimenzovány na 
těžkou krytinu, nebo působením stáří již nezvládnou tak velké 
zatížení jako dříve. Pak je vhodné vybírat mezi lehkými typy 
střešních krytin.  Řešením je vláknocemnetová střešní krytina. 
Česká šablona Horal, která i přes svoji tloušťku 5,2 mm, což je 
nejsilnější a nejpevnější vláknocementová krytina na trhu, váží 
pouhých 17 kg/m2. Jen pro porovnání, betonové nebo pálené 
krytiny váží 45 – 70 kg/m2 a pro léty „unavený“ krov tak nejsou 
vůbec vhodné.

CEMBRIT: Česká šablona HORAL - krytina do těch nejnáročnějších klimatických podmínek

Chcete vědět více? 
Rádi Vám poskytneme více informací na info@cembrit.cz 
nebo naší zelené lince (zdarma) 800 162 489.

www.cembrit.cz

Cembrit a.s.
Cembrit je výrobcem a distributorem fasádních a funkčních 
desek pro systémové řešení provětrávaných fasád, 
provětrávaných fasádních obkladů a difůzně otevřených 
obvodových i vnitřních stěn a příček z vláknocementu. 
Zkušenosti ze Severní Evropy jsou zárukou jejich kvality a 
neomezeného  využití.

Daniel Johansen, Cembrit

DACHDECKERU PŘEVZAL CENU STŘECHA ROKU
Během stavebního veletrhu převzal vedoucí 
prodeje a marketingu DACHDECKER spol. s 
r.o.  Ing. Josef Vlasák v anketě Střecha roku 
cenu za nejlepšího prodejce střešních krytin 
Karlovarského kraje.
Anketa Střecha roku vybírala nejlepší střešní 
materiály a prodejce střešních krytin roku 2014. 
Nejlepší firmy byly vybrány na základě hlasování 
tesařů, klempířů a pokrývačů. „Tesaři, klempíři a 
pokrývači se pohybují po střechách každý den a 
ze svých zkušeností dovedou doporučit kvalitní 
materiály, které vydrží a budou zároveň cenově 
dostupné,“ uvedl Vítězslav Joura, zástupce 
pořadatele ankety. „Kategorie, ve kterých se 
hlasovalo, byly zvoleny tak, aby mohly sloužit 
jako vodítko pro investory, kteří právě staví nebo 
rekonstruují střechu“ uvádí dále V. Joura.
V každé kategorii se vybíralo ze všech značek, které 
jsou v České republice dostupné. V kategorii Střešní 
krytiny je více než 50 různých výrobců.  Plechové 
krytiny jsou zastoupeny 7 značkami a do kategorie 
tepelných izolací spadá značek 15.
Za organizací soutěže stojí Střecha roku, o.s. 
Hlasování probíhalo od začátku letošního roku 
do 31. března odkazem do webového rozhraní 
na stránkách www.strecharoku.cz. Výsledky 
zpracovala nezávislá agentura Mediaresearch.

V kategorii střešních materiálů zvítězili:
 - Betonová taška roku: BRAMAC
 - Pálená taška roku: TONDACH
 - Asfaltové šindele roku: IKO
 - Plechové krytiny roku: LINDAB
 - Asfaltové pásy roku: VEDAG
 - Hydroizolační fólie roku: FATRA
 - Střešní krytina celkově: BRAMAC
 - Střešní okno roku: VELUX 
 - Tepelná izolace roku: ROCKWOOL
 - Podstřešní fólie roku: DÖRKEN
 - Okap roku: RHEINZINK
 - Komín roku: SCHIEDEL
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Novinka DELTA-ALPINA 
Dörken představil novou fólii pro vodotěsné podstřeší. DELTA-
ALPINA byla speciálně vyvinutá pro nízké sklony střech se 
zaměřením na extrémní požadavky  týkající se jak mechanické 
odolnosti fólie, tak povětrnostních vlivů v souvislosti s 
umístěním stavby  (např. v horském prostředí).  Velmi odolná 
speciální PES textilie je tentokrát z obou stran povrstvena 
polyuretanem. Vodotěsný, homogenní spoj v místech přesahů 
a napojení pásů fólie můžeme provést bleskově schnoucím 
lepidlem  (svaření za studena)  nebo horkým vzduchem. 

Novou vodotěsnou a pojistnou hydroizolaci pro nejvyšší 
požadavky na těsnost pojistně hydroizolačních vrstev 
šikmých střech, prezentovala společnost  DÖRKEN GmbH & 
Co. KG, Herdecke, prostřednictvím mezinárodního stavebního 
veletrhu BAU 2013, který se v Mnichově konal počátkem 
letošního roku. Difúzně otevřený universální pás DELTA-ALPINA 
byl vyvinutý speciálně pro nízké sklony střech a extrémní 
bezpečnostní požadavky na těsnost, kterými jsou zatíženy 
například alpské regiony. ALPINA vyhovuje požadavkům 
Německého Cechu pokrývačů ZVDH i přísným požadavkům 
švýcarské normy SIA 232/1-2011 a rakouské normy ÖNORM 
B 4119. Speciálně uzpůsobený okraj po obou stranách pásu 
zajišťuje dodatečnou ochranu proti vzlínání vody!

Nový pás DELTA-ALPINA pro vodotěsné podstřeší umožňuje 
vzhledem k difúzní otevřenosti doplnění tepelného izolantu 
na celou výšku krokví. Právě možnost doplnění tepelného 
izolantu až k bednění je jednou z dalších předností oproti 
asfaltovým pásům, které vzhledem k nepropustnosti pro 
vodní páru vyžadují spodní stranu bednění odvětrat pomocí 
aktivně větrané vzduchové mezery napojené na vnější 
ovzduší (přiváděcími a odváděcími otvory) a řešit konstrukci 
pouze jako tříplášťovou. Takové řešení je však mnohdy velice 
komplikované a zároveň rizikové z hlediska řemeslného 
zpracování. Navíc pokud zajistíme odvod vzduchu z mezery 
(což u tříplášťové konstrukce musíme) odváděcími otvory v 
konstrukci hřebene, nemůže být již o vodotěsném podstřeší 
řeč. Další nevýhodou asfaltových pásů je jejich zpracovatelnost 
při nízkých teplotách.

 Fólie DELTA-ALPINA se pokládá se na dřevěné bednění nebo 
jiný tlakově zatížitelný podklad rovnoběžně s okapovou 
hranou. Vzhledem k symetrickému uspořádání vrstev je 
pás oboustranně zpracovatelný a poskytuje tím maximální 

DELTA-ALPINA - nejvyšší stupeň těsnosti

hospodárnost  s minimem odpadu, který vzniká prořezem při 
pokládce.

Pás DELTA-ALPINA se kotví k podkladu v oblasti podélných a 
stranových přesahů sponami nebo hřebíky se širokou hlavou. 
Kotvicí prvky jsou následně vždy překryty  dalším položeným 
pásem či. Vodotěsné spojení pásů se provede svařením za 
studena pomocí DELTA®-QSM (QUELLSCHWEISSMITTEL), s 
okamžitým účinkem nebo horkovzdušně. Šíře sváru má být 
min. v šíři 2 cm. (pro případ Rakouska dle ÖNORM B 4119 min. 
4 cm).

 Následuje fixace položeného pásu či položených pásů  
kontralatěmi. Upevněné kontralatě se nepodtěsňují, nýbrž 
překryjívají fóliovým  pásem DELTA-ALPINA BAND výrobcem 
upraveným na šíři 300 mm. Vodotěsné spojení krycích pásů 
kontralatí DELTA-ALPINA BAND s plošně položenou fólií 
DELTA-ALPINA se provede rovněž svařením za studena pomocí 
DELTA®-QSM (QUELLSCHWEISSMITTEL), s okamžitým účinkem 
nebo horkovzdušně. Šíře sváru má být min. v šíři 2 cm. (pro 

případ Rakouska dle ÖNORM B 4119 min. 4 cm). Tímto jsou 
splněny podmínky nejvyššího stupně těsnosti pro třídu1 dle 
ZVDH (Cech německých pokrývačů).
  
DELTA-ALPINA  svými parametry a rozsahem  použití  
posouvá  techniku provedení pojistných hydroizolačních 
vrstev šikmých střech na nejvyšší stupeň. Spolehlivě tak 
plní požadavky nejnáročnějších investorů, projektantů i 
samotných zhotovitelů a to jak komfortem pokládky tak 
funkčností systému. 
Nedílnou součástí extrémního bezpečí, které DELTA-ALPINA 
svým uživatelům poskytuje je i zde zodpovědné řemeslné 
zpracování  !

Karel Bulín, Dörken

Vodotěsný materiál má hodnotu Sd ca. 0,27 m a pevnost 
ca. 450/410 N/5 cm. Je teplotně odolný od -40°C až +80°C, 
snášenlivý s asfaltem a bez změkčovadel a PVC.
Pokládka se provádí na bednění nebo podobném tlakově 
zatížitelném podkladu.DELTA®-ALPINA se rozroluje, položí bez 
faldů a záhybů, připevní se k podkladu v místě následného 
přesahu pomocí sponek mechanické sponkovačky nebo 
pomocí hřebíků s širokou hlavou.

DACHPARK Pardubice se mění na DACHPARK Přelouč
Poslední březnový týden proběhlo velké stěhování pobočky 
Pardubice do nedaleké obce Valy. 

Pobočka se nachází, na ideálním místě u hlavní silnice mezi 
Pardubicemi a Přeloučí. Objekt je znám díky pravidelným 
nedělním trhům, které se konají v obci Valy. Návštěvníci, kteří 
na trhy přijíždějí, parkují právě v areálu, ve kterém působí 
naše pobočka od 1. 4. 2014. 

Přesunem na toto místo si slibujeme 
navýšení obratů především v 
segmentu koncových zákazníků. 
Právě koncový zákazník o nás, díky 
umístnění původní pobočky na 
letišti, příliš nevěděl.

 
Celý tým naší pobočky bude 
dělat vše proto, aby se potvrdily 
prognózy ekonomů o tom, že 
Pardubický kraj je nejperspek-
tivnějším krajem z pohledu 
rozvoje a ekonomiky. V nepo-
slední řadě doufáme v naplnění 
plánů a očekávání nejen 
majitelů firmy , ale hlavně zákazníků, kteří budou u nás rádi a 
často nakupovat a budou spokojeni s naší nabídkou 
materiálu i servisem.

Nová adresa pobočky je DaCH cz, s.r.o., pobočka Přelouč, 
Pardubická 34 Valy, 535 01 Přelouč.

Lívia Dvorská, DACHPARK
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Použití kvalitních surovin je klíčové

Asfaltové hydroizolační pásy KVK PARABIT se vyrábějí ve 
Svobodě nad Úpou a v Rych-nově nad Kněžnou z tradičních 
surovin. Základem jejich výroby je kvalitní ropný asfalt, u 
modifikovaných asfaltových pásů kvalitní syntetický kaučuk 
(SBS), tradiční plniva (jemně rozemletá břidlice nebo 
vápenec), a dále jsou to velmi pevné nosné vložky, především 
skleněná tkanina (G) a polyesterová rouna (PV).

KVK Parabit, a.s. prodává 
asfaltové pásy i v zahraničí, 
například v Německu. Para-metry 
asfaltových pásů KVK Parabit splňu-
jí požadavky uvedené v evropských 
normách pro výrobu asfaltových 
hydroizolačních pásů EN 13 707, a 
také DIN V 20000-201.

Uvádění technických údajů u 
asfaltových pásů je transparentní a 
je k dispozici na  www.kvkparabit.
com.  Tloušťka asfaltových pásů 
například  3,5 mm, 4 mm nebo 
5 mm  označená čísly 35, 40 nebo 
50, nebo tloušťka krycích asfalto-

vých vrstev nad pod nosnou vložkou a celá řada dalších 
technických parametrů je průběžně sledovaná v rámci 
systému  řízení výroby.

V souvislosti s porovnáváním „porovna-telných“ výrobků, 
asfaltových pásů, je potřeba připomenout informace často 
uváděné v poslední době v našich médiích: „Za nejnižší cenu 
nelze získat kvalitní projekt nebo kvalitní výrobek“.

Rozdíl v pevnosti nosných vložek G200 a V60 je již z obrázku 
1 patrný. Nosné vložky jsou ovšem v asfaltových pásech ukryté, 
obalené asfaltovou hmotou. Některé asfaltové pásy s nosnými 
vložkami z nepříliš pevné skleněné rohože (V60) je možné
používat jen v oblastech, kde nedochází ke vzniku velkých me-
chanických namáhání. Nelze je vůbec používat v oblastech u 
dilatací.

Mělo by být zcela zřejmé, že porušená, resp. přetržená hyd-
roizolace neizoluje !

Asfaltové pásy se skleněnou tkaninou G200 patří mezi 
nejpevnější hydroizolace a vyrábí se jako  natavitelné a 
samolepící pásy, a lze je také 
mechanicky kotvit v přesazích příslušnými kotevními prvky. 

SBS modifikované asfaltové pásy mají ve srovnání s klasickými 
oxidovanými asfalto-vými pásy delší životnost, jsou dlouho-
době elastické, mají větší odolnost proti nízkým teplotám v 
zimě a vysokým teplotám v létě a lze je zpracovávat i v zimním 
období. 

Obaly asfaltových pásů také ovlivňují kvalitu 

Role asfaltových 
hydroizolačních pásů 
KVK Parabit jsou 
zabaleny do ekologické-
ho papíru, na kterém se 
vedle názvu výrobku 
vyskytuje celá řada 
dalších informací, mimo 
jiné podmínky jejich 
skladování a přepravy.

Palety s rolemi na stojato 
jsou překryté smršťovací 
fólií. 

Nahoře v rozích je umístě-né vyztužení, viz. obrázek 2. Palety 
mají ještě zajištění páskováním. 

Kvalitní balení asfaltových pásů je důležité, protože jinak 
jejich poškození může dojít při dopravě a nebo při nakládání 
a vykládání palet.

 Jednotlivé druhy  asfaltových pásů mají označení 
barevnými pruhy: červená označuje řadu pásů 

Elastodek, modrou mají pásy Sklodek, fialová zahrnuje 
samolepící pásy, AL elastomerové pásy a jednovrstvé 
SBS pásy pro  mechanické kotvení - Paraelast, oranžovou 

 barvu mají asfaltové pásy Sklobit, tmavě zelenou barvu mají 
asfaltové pásy Bitagit, světle zelenou barvou jsou označeny 
pásy Parabit G i V, a lehké asfaltové pásy (A a R) jsou označeny 
šedým pruhem.

Asfaltové pásy skladované na paletách uvnitř skladových hal 
jsou chráněné proti působení klimatických vlivů a to je 
zákla-dem pro vytvoření příznivých podmínek pro jejich 
kvalitní zpracování na stavbě. 

Odborný poradenský servis 

Při návrhu izolací staveb je nutné zohled-nit mnoho různých 
vlivů a namáhání. Stavební technici KVK Parabit vám doporučí 
optimální skladbu střechy, skladbu terasy nebo skladbu 
hydroizolací spodní stavby pro daný typ stavby.

Pro návrh a posouzení asfaltových hydroizolací proti působení 
radonu z podloží je potřeba provést příslušný výpočet.

Důležité technické  informace o asfaltových pásech a jejich 
použití jsou také uvedeny v uživatelské příručce „Jak na to“.
Jednotlivé asfaltové pásy je potřeba zpracovávat správným 
technologickým způsobem a provádět jejich montáž 
v určených oblastech jejich použití.

Ing. Jaroslav Brychta, CSc.

KVALITA PRAMENÍ ZE SUROVIN, SKLADOVÁNÍ 
A SERVISU KVK PARABIT tradiční česká lepenka

TECHNICKÁ PORADNA

Obrázek 1:  G200 skleněná 
tkanina, V60 skleněná rohož

Obrázek 2: vyztužení a páskování 
palet

Obrázek        4:  Plochá střecha shora s  SBS modifikovanými 
asfaltovými pásy Elastodek 40 special dekor červený.

Obrázek 3:  Přehled skladeb s asfaltovými pásy, Uživatelská příručka „Jak na to“.
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T. G. Masaryka 576 
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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

 
Boleslavská 400 
tel.: 725 502 701
nymburk@chodska.cz

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

Na Lhotkách 102

zdice@chodska.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

tel.: 321 790 652-3



NOVINKY
Naší novou ikonkou se od května stala želva, která si letí 
pro novou střechu do PRVNÍ CHODSKÝ! S naší želvou se 
setkáte na všech pobočkách PRVNÍ CHODSKÉ, v rádiích, 
na webu či facebooku. Všude tam se na vás – spolu s námi 
– bude těšit!!! Pojďte s námi sledovat její příběh a 
společně pojďme šířit její slávu.

PRVNÍ CHODSKÁ NOVĚ V PLZNI - KŘIMICÍCH
V měsíci dubnu se rozrostla naše síť 
poboček o jednoho úplného nováčka – 
Plzeň-Křimice.
Hlavní důvod? Chceme být našim 
zákazníkům blíž a usnadnit jim - někdy taky 
pěkně komplikovaný - průjezd krajským 

městem!
Otevření pobočky jsme oslavili v pátek 25. 4. 2014 a tradičně 
stylově. Nechybělo pivíčko, klobásky a samozřejmě také 
doprovodný program pro naše zákazníky. V průběhu dne proběhla 
revize výtahů GEDA, celkově se zrevidovalo 22 výtahů, a velký 

Přestěhovaná pobočka Pelhřimov : 
U Prostředního mlýna 2478, Pelhřimov, 602757693, 
pelhrimov@chodska.cz

Nova pobočka: 
Plzeň Křimice: Chebská 27, Plzeň – Křimice 739503706, 
krimice@chodska.cz

Pro perfektní
bezpečnost
na střeše 

Systémy sněhových zachytávačů

Pochozí systémy

Bezpečnostní střešní háky

Žlabové háky

Svodové objímky

Kovová střešní okna

Nástřešní držáky modulů

Průchodky pro potrubí

PŘINÁŠÍME KVALITU PRO STŘECHU

BAUARTIKEL . FEUERVERZINKUNG

M

Dostupné v sítích prodejen:

úspěch měla předváděčka a čistění 
plynových hřebíkovaček PASLODE. 

Všichni zúčastnění velmi ocenili šíři 
sortimentu a kvitovali polohu nové 
pobočky – rozhodně jsme do PRVNÍ 
CHODSKÉ zkrátili cestu.
Pevně věříme, že se našim 
zákazníkům akce líbila, ale hlavně 
přejeme našemu nováčkovi hodně 
úspěchů a ať se daří.

www.strechychodska.cz

LETÍM PRO  
NOVOU STŘECHU!
A CO VY?



IS_advertising_A4_Pfade.indd   1 20.02.14   11:57


	DR43 (2)
	DR43
	DR43-upr

	Pořadač1
	DR43-vklad (13)-upr
	DR43-vklad (13)


