1. VYDÁNÍ

COMiX 2016
ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI METAL TRADE COMAX, a.s.

Vážení kolegové, přátelé,
dostává se Vám do rukou 1. číslo našeho firemního časopisu, jehož cílem je zprostředkovat Vám aktuální dění a atmosféru ve společnos , ak vity uplynulého období, naše společné úspěchy, firemní výročí či životní jubilea a v neposlední
řadě poodkrýt to, co nás čeká v nadcházejícím čase.
Letošní rok byl nejúspěšnějším rokem v historii naší společnos . Díky píli našich zaměstnanců se nám podařilo dosáhnout výsledky, které nám umožňují i v příš ch letech rozvíjet potenciál naší společnos a upevnit si pozici největšího
zpracovatele pozinkovaných svitků v České republice. Zdvojnásobení výroby hliníkových sli n je výsledkem úspěšného
zprovoznění dvou set miliónové inves ce spojené s mimořádnou angažovanos všech našich kolegů. S potenciálem
výroby až 30.000 tun sli n a předsli n ročně se řadíme mezi největší české hutě zpracovávající neželezné kovy.
Rád bych Vám popřál, abyste při čtení prvního vydání našeho zpravodaje zažili stejnou radost, jakou měli , kdo se na
jeho tvorbě podíleli, a v nadcházejícím období Vám přeji hodně zdraví a spokojenos .

Ing.
ng.
g.. Marián Manda, CSc
g
CSc,
předseda představenstva

Ohlédnu do historie
Zanedlouho oslavíme 80. výročí nepřetržité hutní výroby a 45. výročí kon nuálního lakování plechů ve Velvarech.
Historie:
Hutě Dr. Werhaima

1938

…. doplníme

Kovohutě Velvary n.p.

1968

Indukční pece HP

1973

Lakovací linka

COMAX s.r.o.

METAL TRADE COMAX, a.s.

1994
1996

Slévárna HP

1999

Plynové pece HP

2002

Servisní centrum pro dělení svitků Kolín

2005
2007

Rekonstrukce lakovací linky

2008

12 tunová plynová pec HP

Kvarta Litovel, a.s.
MT Comax Košice s.r.o.

2009

Nové linky na výrobu profilů

MTC Kolín s.r.o.

2013

STŘECHY COMAX® Velvary
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Rozhodující inves ce:

2014

Servisní centrum při lakovací lince

2015

Výroba střešních profilů

2016

Nové plynové a indukční pece HP

Naše střediska
LAKOVACÍ LINKA
Lakovací linka zaměstnává přes 80 pracovníků ve čtyřsměnném provozu.
Ročně nalakuje přes 12.000 km plechů a vyrobí při tom na 400 barevných ods nů.

HUTNÍ PROVOZ
Hutní provoz zaměstnává 74 pracovníků v nepřetržitém provozu. Inves ce
do nových výrobních technologií na hu přesáhly v posledních 10 letech výši
300 mil Kč - díky nim můžeme navýšit výrobní kapacitu hu až na 30.000 tun
sli n za rok.

DĚLÍCÍ CENTRA
(Kolín, Velvary a Košice) zaměstnávají přes 100 pracovníků v dvousměnném
provozu. Množství nadělené a prodaného materiálu přesahuje 50.000 tun ročně.

PROFILOVACÍ CENTRA
(Košice, Litovel a Velvary) zaměstnávají cca 130 pracovníků v dvousměnném
provozu. Ročně vyrobí 50.000 km ocelových profilů určených zejména
pro stavební a strojírenský průmysl.

STŘECHY COMAX®
(Velvary, Jindřichův Hradec a anglický Bristol) zaměstnávají 33 pracovníků
v jednosměnném provozu. Ročně vyrobí a prodají na 150.000 m² plechových
střešních výrobků.

Naše společnost ročně prodá přes 150 síc tun svých výrobků, z toho 50 % putuje do zahraničí.
Výrobky společnos METAL TRADE COMAX nalézají odby ště ve 25 zemích světa.

4 156 mil.
Kč

COMAX v číslech, aneb naše "pě letky"
Z původních 200 zaměstnanců společnos COMAX spol. s r. o. v roce 1995
pracujících v 1 výrobním závodě jsme
se díky rozšíření výrobního programu
a významným technologickým invescím rozrostli na současných
560 zaměstnanců ve 4 výrobních
závodech (Velvary, Kolín, Litovel
a Košice). Úměrně tomu vzrostl
i obrat společnos a objem prodaných tun výroků.

Vývoj prodeje výrobků v tunách

Obrat společnos :
152.500
Kg
2 445 mil.
Kč

85.713
Kg
79.840
Kg

860 mil.
Kč

39.669
Kg
540 mil.
Kč

21.400
Kg
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887 mil.
Kč
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VELVARY

Představujeme
naše pobočky

KOLÍN
LITOVEL

KOŠICE

VELVARY
METAL TRADE COMAX, a.s. - sídlo společnos

Rok vzniku: 1938
Rozloha areálu: 200.000 m²
Počet pracovníků: 350

Výrobní program:
- lakování hliníkových a pozinkovaných plechů
- hutní výroba sli n a předsli n neželezných kovů
- výroba sádrokartonových profilů
- dělení lakovaných plechů na pásky a tabule
- výroba plechových střešních kry n a doplňků

LAKOVACÍ LINKA
HUTNÍ PROVOZ

Miloslav Škabrada
ředitel hutního provozu

SERVISNÍ
SER
VISNÍ CENTRUM
CENTRUM

Ing. Miroslav Hradecký
vedoucí servisního centra
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Ing. Zdeněk Kieryk
ředitel lakovací linky

PROFILOVACÍ
CENTRA

Mar n Špaldoň
vedoucí střediska výroby
sádrokartonových profilů

STŘECHY COMAX®

Ing. Karel Fišer
3.
vedoucí střediska
STŘECHY COMAX®

KOLÍN
MTC KOLÍN s.r.o. - 100 % dceřiná společnost MTC, a.s.

Rok vzniku: 2002
Rozloha areálu: 70.000 m²
Počet pracovníků: 67
Výrobní program:
- dělení pozinkovaných a za studena válcovaných
plechů na pásky a tabule

Libor Duba
vedoucí pobočky

LITOVEL
KVARTA LITOVEL, a.s. - 100 % dceřiná společnost MTC, a.s.

Rok vzniku: 2009
Rozloha areálu: 11.000 m²
Počet pracovníků: 50
Výrobní program:
- výroba pozinkovaných profilů určených pro
plastová okna a dveře, ale i pro automobilový
a elektrotechnický průmysl
- výroba profilů pro sekční vrata
- výroba svařovaných profilů
Josef Honig
vedoucí pobočky

KOŠICE
MT COMAX, s.r.o. - 100 % dceřiná společnost MTC, a.s.

Rok vzniku: 2009
Rozloha areálu: 10.000 m²
Počet pracovníků: 67
Výrobní program:
- výroba okenních, sádrokartonových
a nábytkářských profilů pro renomované
evropské společnos
- dělení širokého sor mentu ocelových plechů
pro automobilové a konstrukční účely
Ing. Jozef Maceášik
vedoucí pobočky
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Míříme do světa
Vystavujeme

Budujte kariéru
s námi

S ohledem na trvalý zájem o růst exportu se již 6. rokem
účastníme mezinárodních veletrhů. Letos jsme naše výrobky
představili na veletrzích STŘECHY PRAHA, RESTA Vilnius
(Litva), SEEBBE Bělehrad (Srbsko) a ALUMINIUM Düsseldorf
(Německo). V roce 2017 se zúčastníme veletrhů BUDMA
Poznaň (Polsko), STŘECHY PRAHA, CONSTRUCT EXPO Bukurešť (Rumunsko), RESTA Vilnius (Litva) a FOR ARCH Praha.

Do svých řad vítáme mo vované
ABSOLVENTY a STUDENTY

- STROJNÍCH
- ELEKTROTECHNICKÝCH
- POČÍTAČOVÝCH
- AUTOMATIZAČNÍCH
oborů vysokých i středních škol

(Střechy Praha 2016)

Konference ECCA a spolupráce
s vysokými školami
METAL TRADE COMAX je členem asociace ECCA se sídlem
v Bruselu, sdružující významné evropské zpracovatele lakovaného plechu. Vítáme součinnost této asociace při organizaci
mezinárodní konference o lakování plechů, kterou pořádá
METAL TRADE COMAX již 3. rokem. Akce se těší zájmu zákazníků, odborníků i studentů vysokých škol - s nimi rozvíjíme
spolupráci v rámci exkurzí a praxí v našich provozech
a nejlepší mají možnost získat u nás zaměstnání.

Nabízíme získání výjimečných prak ckých
dovednos při praxích, brigádách a stážích
a podpoříme výjimečný výzkumný projekt.
Ti nejlepší mají šanci získat u nás s pendium či zajímavé zaměstnání a úspěšným
uchazečům z daleka nabízíme možnost
ubytovaní.

Kontaktní e-mail:
vaigeltova@mtcomax.cz
kolackova@mtcomax.cz
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V rámci spolupráce s vysokými školami se účastníme
i studentského veletrhu iKariéra ČVUT v Praze a v neposlední
řadě se se studenty v průběhu roku setkáváme i přímo na
jejich půdě - jako např. se studenty chemickotechnologické
fakulty Univerzity Pardubice (UPCE).

(iKariéra ČVUT - Praha 2016)

Oslavujeme úspěchy
Otevření moderní podnikové prodejny
STŘECHY COMAX® ve Velvarech

Slavnostní zprovoznění nových
technologií hutní výroby

Historie podnikové prodejny METAL TRADE COMAX sahá
do 70. let minulého stole . Až do roku 2014 fungovala
ve výrobním areálu společnos a nabízela maloodběratelům
lakovaný plech určený k dalšímu zpracování. Pro rostoucí
poptávku jsme se rozhodli zúročit mnohaletou zkušenost
se zpracováním plechů a od roku 2015 nabízíme pod značkou
STŘECHY COMAX® několik typů plechové střešní kry ny
v novém prostředí spojujícím výrobu, skladové plochy
a vzorkovou prodejnu.

Letos v srpnu jsme symbolickým přestřižením pásky za účas
významných obchodních partnerů uvedli do provozu nová
výrobní zařízení hutní výroby v celkové hodnotě 200 mil Kč.
Výstavbě výrobní haly pro tato zařízení předcházela instalace
moderní výkonné filtrační jednotky a odstřel historického
komína, který sloužil hutnímu provozu bezmála 70 let.

(STŘECHY COMAX - Velvary)

Své zkušenos s prodejem plechových kry n jsme letos
přenesli do Jižních Čech a do anglického Bristolu.

(STŘECHY COMAX - Jindřichův Hradec)

Phil Brown
Managing Director
COMAX ROOFS - Bristol UK

V provozu byl od roku 1948

Nová filtrační jednotka

Licí pas (výpadová část)

Pánve na tekutý hliník

Slavili jsme v nové expediční hale

Ze slavnos

Oslava 10. výročí akciové společnos
V srpnu 2015 jsme oslavili 10. výročí úspěšného podnikání jako společnost METAL TRADE COMAX. Areál Relax Parku MODRÁ
STODOLA zaplnilo na 200 našich zaměstnanců a hostů, kteří se utkali v bowlingovém turnaji. Slavnost završilo vystoupení
legendárního Banjo Bandu Ivana Mládka. Připomeňme si tento den ve fotogalerii.
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Blahopřejeme!
Životní jubilea
Významné životní jubileum letos oslavilo 7 našich pracovníků - gratulujeme.

Sylva Benešová

Jolana Kaštánková

Roman Nádherný st.

Ing. Jitka Piskáčková

Ivana Peterová

Lakovací linka

Lakovací linka

Doprava

Ekonomický úsek

Dělící centrum - Kolín

Čas
Jednoho dne
pojal jsem myšlenku odvážnou
když spoutám čas
navždy už přestal bych stárnout
Někdy však odvaha
rovná se hloupost
nad kterou měl bys
jen rukou mávnout
Čas to je odvážný bojovník
je sám a přitom není
to já a ne čas
po všech těch letech
občas únavou klesám na chodník
Nejspíš jsem nebyl
úplně v právu
Ch t spoutat čas
nemůže člověk
to snad jen bůh v Hádu

Ludmila Škabradová
Lakovací linka

Já se však snažil
po všechny ty roky
síce dnů
a hodin milion
vteřin však málo jen
mě zdálo se, že mají
tak kra čké kroky
Kra čké kroky
cupou však rychle
a člověk
to věčné batole
jen dokáže
tvářit se zpychle
Div žádný pak není
že prohrává
že v bitvě čas ho tak plení
a když už rozum mu dozrává
teprve pak snad až pochopí
že vítězem skutečným není

Jiří Kejval
Profilovací centrum - Litovel

Já také to pochopil
zda pozdě, či včas
je úplně jedno
když změnit nic nemůžeš
máš myšlenku jedinou
přibrzdit, zastavit, sednout
Ještě však bojuješ
ještě se vzpínáš
když stužkou barevnou
kvádr žulový stahuješ
věříš, že časovou hlavu
draku chronovi s náš
Bojem m vyčerpán
vůbec nakonec nevím
jsem uvnitř, či vně?
Ne, všechno je jinak
Bože - to čas spoutal mě

(Z knihy našeho kolegy Miroslava Krhounka „ÚVAHY CESTOU DO NEBE“, 2016)

Firemní výročí
Mnoho našich pracovníků se rozhodlo strávit podstatnou část své profesní kariéry v našich řadách a roste společně s firmou.
Blahopřejeme k jejich firemnímu výročí.

Josef Levý
Vrátnice

Petr Bada
Lakovací linka
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40 let

20 let

Radka Drbalová

Miloslav Klíma

Miloslav Škabrada

Jaroslav Masopust st.

Alena Pinterová

Personální úsek

Hutní provoz

Hutní provoz

Lakovací linka

Lakovací linka

Mar n Hajný
Hutní provoz

35 let

20 let

35 let

35 let

Mar na Vedralová

Petr Jungmann

Roman Novák

Lakovací linka

Lakovací linka

Hutní provoz

20 let

20 let

30 let

20 let

30 let

Jan Pfleger ml.
Lakovací linka

20 let

Blahopřejeme novomanželům!
V COMAXU bylo letos uzavřeno 7 manželství, přičemž 3 páry se poznaly právě v COMAXU.

novomanželé Krejčí

novomanželé Plaší

novomanželé Novákovi

novomanželé Bartošovi

Naše přírůstky

novomanželé Kavanovi

novomanželé Pilařovi

novomanželé Jančaříkovi

Alžběta Kasalová

Anna Dovhaničová

Eliška Komedová

Emma Vacková

10.10.2016

14.2.2016

2.5.2016

12.7.2016

Neposedná
Duše neposedná
vzhůru spěchá
za světlem
za Sluncem
za novým životem
(Z knihy našeho kolegy Miroslava Krhounka
„ÚVAHY CESTOU DO NEBE“, 2016)

David Srbek

Matyáš Ptáčník

Vojtěch Zapletal

Sebas an Szajko

Jiří Polák

Štefan Farkaš

25.9.2016

30.6.2016

7.3.2016

13.1.2016

7.3.2016

5.8.2016
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Jak jsme si užili letošní rok
Fandíme fotbalu
Těší nás, že vedle celoroční náročné práce pravidelně
nacházíme společný čas i na odreagování. Již pošesté
jsme letos v červnu uspořádali fotbalový turnaj MTC
Cup Velvary, kde se opět utkaly týmy našich zaměstnanců s týmy zákazníků - a znovu jsme obsadili vítězná
místa, děkujeme!

Cyklovíkend
Tradici v novodobé historii Comaxu má cyklis cký
víkend, do něhož se zapojuje stále více kolegů - zopakujeme ho i v roce 2017.

Letní olympiáda
I v nadcházejícím roce s fotbalovým turnajem počítáme
- srdečně zveme všechny naše zaměstnance, aby přišli
podpořit naše mužstva a povzbudit týmy našich zákazníků. Tradiční místo konání: hřiště TJ Slovan Velvary.
Kdy? V pátek 2. června 2017.

Děkujeme za Vaše angažmá v letošní Letní olympiádě
MTC - mile nás překvapilo, kolik je mezi námi tenistů,
stolních tenistů, volejbalistů či hráčů badmintonu.
Plánujeme 2. ročník!

Cestujeme
Alespoň jedenkrát ročně vyrážíme za hranice - tentokrát
jsme navš vili Drážďany a pro cestu tam jsme zvolili
roman ckou plavbu lodí - počasí bylo velkorysé.
(gratulujeme vítězům)

Divoká řeka
Ani letošní nedostatek vody nás neodradil od „odvážného“ sjezdu řeky Jizery. Počasí bylo fantas cké, a tak nám
nevadilo, že se co chvíli někdo z nás vykoupal. Pro
zpáteční cestu jsme zvolili koloběžky.

I v roce 2017 se můžete těšit na naši nabídku
společně stráveného volného času - některé
osvědčené akce zopakujeme a mimo
to nabídneme nové.
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Podporujeme

FACE 2016
METAL TRADE COMAX, a.s.
S fotografem Jakubem Ludvíkem jsme
za vřelé spolupráce našich půvabných
kolegyň nafo li charita vní kalendář
FACE 2016 - výtěžek z jeho prodeje
jsme věnovali Dětskému centru
v Kladně. Děkujeme všem, kdo jste
zakoupením kalendáře na dar přispěli.

Již několik let jsme partnerem řady místních sportovních a sociálních sdružení působících na domácí půdě
i v zahraničí, podpoříme přibližně 25 ak vit ročně.
Letos jsme podpořili i inicia vu města Velvary k revitalizaci bývalého hotelu Záložna ve Velvarech, aby se stal
opět centrem setkávání a volnočasových ak vit
místních občanů a spolků. Držme Záložně palce.
(Z Valné hromady při Dni znovuotevřených Hotelu
Záložna ve Velvarech dne 3. 4. 2016)

Naše vize, plány, budoucnost
Každý rok investujeme stovky milionů Kč do nových technologií
a dalšího rozvoje. V tomto trendu budeme pokračovat i v roce
2017, kdy plánujeme následující inves ce:

Dokončení nové administra vní budovy ve Velvarech
Instalace nové dělící linky v Kolíně
Výstavba nového provozu hutní výroby pro zpracování hliníkových třísek
Výměna vstupní a výstupní čás lakovací linky (odvíjecí a navíjecí zařízení)
Instalace nové svařovací linky v Košicích
Celková výše inves c v roce 2017 dosáhne 300 mil Kč.
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METAL TRADE COMAX, a.s.
Váš partner pro zpracování plechů a metalurgii
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Naše členství v roce 2016:
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Kontakt:
METAL TRADE COMAX, a.s.
273 24 Velvary 420
Tel.: +420 315 730 111
Fax: +420 315 761 322

Cer fikáty a ochranné známky:
Pro řízení výrobních procesů máme zavedeny systémy
ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, dokončujeme cer fikační audit systému ISO TS 16949 pro automo ve
a připravujeme se na energe cký audit ISO 50001. Jsme
držiteli 7 ochranných známek registrovaných u Úřadu
průmyslového Vlastnictví.

www.mtcomax.cz

