
Vážení kolegové, milí přátelé, čtenáři,

je mi velkým potěšením uvést první vydání našeho nového 
střechařského zpravodaje, který by Vám měl ve zkratce přinést 
informace o našich současných aktivitách, novinkách a v nepo-
slední řadě i výsledcích a úspěších, které se nám společně 
podařilo v průběhu roku dosáhnout:

STŘECHY COMAX® jakožto nejmladší 
středisko společnosti METAL  TRADE 
COMAX, a.s. začínají svoji pátou 
střechařskou sezónu a já nám všem 
přeji, aby byla stejně úspěšná jako ta
předcházející.

Děkuji všem partnerům za velmi dobrou 
spolupráci a pevně věřím, že naše 
vztahy budeme ještě více prohlubovat, 
neboť flexibilita a fair play patří mezi 
naše zásady.

ČESKÝ VÝROBEK
Střešní krytiny značky STŘECHY COMAX® jsou od roku 2018 

nositelem známky Český výrobek. Ochranná známka Český 
výrobek pomáhá zákazníkům poznat poctivý 
původ zboží, které kupují. Je udělována prově-
řeným firmám jakéhokoli zaměření, které jsou 
ve vlastnictví českých majitelů, a pomáhá jim 
odlišit se od zahraničních dodavatelů a obstát 
v jejich nelehké konkurenci.

... s lehkostí na celý život

OBČASNÍK 2019
1. vydání

CKPT ČR
Od roku 2017 jsme privilegovaným členem 
CECHU KLEMPÍŘŮ, POKRÝVAČŮ A TESAŘŮ ČR. Ing. Karel Fišer

vedoucí střediska
STŘECHY COMAX®

Obrat divize - 300 mil. Kč/rok

Prodané množství výrobků - 7 000 tun/rok

Vyrobené množství krytin - více než 300 tis. m²

Počet zaměstnanců - 33



Jednadvacátý ročník pražské výstavy střechař-
ského řemesla STŘECHY PRAHA konaný 
na letňanském výstavišti, jehož jsme se letos 
zúčastnili popaté, je za námi. Děkujeme za Vaši 
návštěvu našeho stánku, kde jste se mohli 
poprvé seznámit s novinkou v sortimentu 
našich krytin - designovou maloformátovou 
střešní a fasádní šablonou COMAX BoCo 330. 

Předlohou pro vítězný námět se nám 
stala naše vlastní realizace střešního 
pláště u soukromého mlýna na 
Královéhradecku, pro který si klient 
vybral ze sortimentu našich krytin 
moderní hliníkovou falcovanou 
krytinu COMAX FALC s prémiovou 
texturní polyesterovou povrchovou 
úpravou v antracitové barvě. Hliník 
zvítězil pro svou mimořádnou 
lehkost - pouhých 1,17 kg/bm.

STŘECHAŘSKÝ INZERÁT 2018
Rádi se Vámi při této příležitosti dělíme o radost, že jsme se stali vítězi veletržní soutěže o nejlepší počin v reklamě v oboru střech 
- STŘECHAŘSKÝ INZERÁT 2018. Odborná porota hodnotila námět a jeho vztah k předmětu činnosti přihlašovatele, kompozici, kvalitu 
obrázků a provedení grafiky, kvalitu textu a celkovou přesvědčivost inzerátu.

COMAX BoCo 330
Atraktivní čtvercový šindel 33x33 cm orientovaný nakoso 
vychází z historicky osvědčených tvarů maloformátových 
střešních krytin. Současná strojní technologie výroby však umož-
nila zpřesnit a zlevnit výrobu a modifikovat kotvení střešních 
prvků. Jednotlivé šindele jsou kotveny skrytým spojem jedinou 
nerezovou příponkou, která zjednodušuje a zpřesňuje rozměření 
krytiny. Společně s pojistnou sponou ve spodním rohu šindele 
přispívá k čistému kompaktnímu “šupinatému“ vzhledu krytiny, 
jíž lze pokrývat nejen šikmé a oblé střechy, ale i fasády. 
 

STŘECHY PRAHA 2019



Naše obchodníky Pavla Protivu a Radka Hořáka jste měli při 
této příležitosti možnost poznat osobně v Resortu Darovanský 
Dvůr v Plzni, v Hotelu Akademie v Choceradech, v Hotelu Harmo-
nie v Luhačovicích a v Hotelovém resortu Jesenice. Těm z vás, 
kteří jste neměli příležitost, je představujeme zde.  

STŘECHA SPECIÁL 2019
Tým obchodníků plechovou střešní krytinou COMAX se letos 
třetím rokem angažoval v projektu STŘECHA SPECIÁL. V rámci 
4 konferencí organizovaných skrze celou republiku představil 
pracovníkům velkých stavebních center naše prémiové střešní 
výrobky COMAX FALC, COMAX KLIK a COMAX TAŠKA. 

Ve vyrovnaném finále, kde většina fanoušků pochopitelně 
fandila domácímu týmu, jsme obhájili loňské vítezství a STŘE-
CHY COMAX® tak v dresech FC Doksy opět zanechaly stopu na 
tomto prestižním turnaji. A protože je pohár putovní, zúčastníme 
se i dalšího ročníku - budeme útočit na zlatý hattrick.

Mimo prvenství v turnaji jsme získali i individuální cenu za nejlep-
šího gólmana turnaje.

NAŠE NOVÉ REALIZACE 2018  
Tisíce panelových domů v České republice trpí nedostatky ve střešní krytině. Elegantním řešením je konverze ploché střechy v šikmou. 
Firma Střechy 92 provádí tyto nástavby vlastní unikátní technikou. V současnosti je největším realizátorem šikmých střech na panelo-
vých domech s téměř tisícem úspěšných realizací. Kvalitní střešní krytina je nezbytným základem celého systému. Náročným požadav-
kům ideálně vyhověla samonosná krytina od STŘECH COMAX®. Výsledkem spolupráce je střecha kvalitní po všech stránkách, střecha, 
která je funkční, estetická a především trvanlivá.

STŘECHY COMAX® PODRUHÉ VÍTĚZEM TURNAJE
V únoru 2019 jsme se zúčastnili  14. ročníku fotbalového turnaje, který pořádá náš partner První Chodská s.r.o. Letošní ročník se opět 
konal v Plzni a zúčastnilo se ho 10 týmů složených z poboček hostitele, zákazníků a dodavatelů. Jako vítěz minulého ročníku jsme i letos 
měli vysoké ambice a tým poskládali z nejlepších hráčů napříč všemi našimi výrobními středisky.

Pavel Protiva (37)
Pavel pracuje v Comaxu od roku 2006 (13 let) a prošel 
postupně všemi pozicemi, což mu dalo výborný základ 
pro práci v obchodě; začínal jako skladník, později 
expedient, obchodní zástupce, vedoucí výroby a dnes 
je úspěšným vedoucím prodeje. Před nástupem 
do Comaxu pracoval 6 let jako vedoucí expedice 
v pobočce finského výrobce střešní krytiny Rannila
(dnes Ruukki).

Pavel je ženatý, má 3 děti a ve volném čase rád cestuje
a věnuje se s rodinou turistice.

Radek Hořák (30)
Radek pracuje ve STŘECHÁCH COMAX® jako obchod-
ní zástupce od roku 2014 (5 let) a je zodpovědný 
za západní Čechy. Před nástupem na tuto pozici sbíral 
zkušenosti na technických pozicích v oblasti stavebnic-
tví a chemického průmyslu. 

Radek je čerstvě ženatý, je komunikativní a má rád 
společnost. Ve volném čase sportuje, aktivně hraje 
fotbal a jezdí na kole.



COMAX KLIK 25

DAŘÍ SE NÁM I V ZAHRANIČÍ

VELVARY

Malovarská 796, 273 24
Tel.: 315 730 124 / 280
e-mail: velvary@strechycomax.cz

JINDŘICHŮV HRADEC

Jiráskovo předměstí 636, 377 01
Tel.: 315 730 401 / 402
e-mail: jhradec@strechycomax.cz

www.strechycomax.cz

 

VÝROBKY ZN. STŘECHY COMAX® ZAKOUPÍTE V SÍŤI 300 STAVEBNÍCH CENTER:

Now your home

Posila našeho obchodně-technického týmu: 

Tomáš Pazdera (42) 

Zkušený stavební technik a projektant má za sebou 23 let praxe ve stavebnictví, z toho 
15 let na pozici projektový manažer stavebních systémů ve společnosti Lindab. Ve 
STŘECHÁCH COMAX® má na starosti rozvoj oplášťovacích systémů průmyslových 
objektů a nízkoenergetických staveb a technickou podporu prodeje sendvičových
panelů.

Tomáš je ženatý a má dvě děti. Má rád sport (zejména tenis), historii, umění a myslivost.

ROZRŮSTÁME SE

Developerský projekt ve Velvarech zdvojnásobí 
skladovou a expediční plochu STŘECH COMAX®: 

V letošním roce chystáme zahájení developerského projektu, 
který rozšíří provozní a skladové kapacity naší divize. Hlavním 
cílem projektu je být ještě více flexibilní a vyhovět tak rostoucím 
potřebám Vás - našich zákazníků. Nové prostory plánujeme 
otevřít na jaře 2020 a stávající plochy se tím rozšíří o cca 
3 000 m², z nichž 1 200 m² připadne na novou skladovou halu 
a zbytek expediční prostory.

STŘECHY COMAX® jsou výhradním dodavatelem hliníkového zastřešení a opláštění 
rodinných domů v projektu nHouse v anglickém Peterborough. Soubor 10 moderních 
rodinných domů 4 velikostních typů je tvořen atraktivními nízkoenergetckými dřevo-
stavbami, kde podíl plechového opláštění činí až 80 % vnější plochy domu (průměrně 
310 m² krytiny na jeden dům). K přírodnímu dřevěnému základu domu byla citlivě 
zvolena hliníková krytina COMAX KLIK 25 o tl. 0,7 mm, s povrchovou úpravou 
PUR-PA 45-55 μm v moderním odstínu 7016 (antracit), který se světlým tónem dřeva 
vytváří atraktivní estetický kontrast.


