Vytváříme krásný domov

OBČASNÍK 2019
2. vydání

Realizace BoCo 330, Liberec
AL PES 7016 texturní MAT

Vážení čtenáři,

ROK 2019 V ČÍSLECH
• obrat střediska: 320 mil Kč
• aktuální rozloha střediska: 6 000 m²
• plánovaná rozloha v r. 2020: 12 000 m²
• objem prodaných tun výrobků: 8 000 t
(z toho 85% pozink, 15% hliník)
• množství vyrobené krytiny: 330 000 m²

jsem rád, že se s Vámi mohu podělit o nové příběhy ze života
STŘECH COMAX®, které nám přinesl rok 2019, a především
o úspěchy, kterých dosahujeme ve spolupráci s vámi.
Završili jsme naši 5. střechařskou sezónu a s potěšením reagujeme na plynulý nárůst počtu i objemu vašich poptávek, který nás
motivuje budovat nové skladovací a expediční prostory,
abychom vám mohli nabídnout ještě lepší servis. Dále chystáme
školení pro realizační party a odborníky ze
sektoru plechových střech a v neposlední
řadě vám nabídneme střechu „na klíč“.

• počet zaměstnanců střediska: 33
• počet obchodních zastoupení: 3
• počet expedovaných zakázek: 7 500

ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
OHSAS 18001 : 2007
ISO 50001 : 2011
IATF 16949 : 2016

Děkuji Vám, našim obchodním partnerům,
kteří nás motivujete dále růst. Děkuji svým
kolegům za jejich pracovitost a pečlivost.
A přeji nám všem úspěchy nejen na
pracovní úrovni, ale především v osobním
životě.
Ing. Karel Fišer
vedoucí střediska

SEMINÁŘ „STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ SYSTÉMY COMAX“ S AKREDITACÍ ČKAIT
STŘECHY COMAX® v letošním roce připravily odborný seminář „Střešní a fasádní systémy Comax“, který byl akreditován v projektu
Celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). V říjnu 2019 se u nás ve Velvarech uskutečnil jeho
první běh, jehož se zúčastnilo 30 autorizovaných inženýrů-projektantů a který byl svým pojetím ojedinělý - konal se v moderním výrobním prostředí, představil kromě střešních a fasádních systémů i systém nadkrokevní izolace a především byl doplněn živou ukázkou
lakování střešních a fasádních plechů na kontinuální lakovací lince a ukázkou výroby plechových střešních krytin.

DEVELOPERSKÝ PROJEKT VE VELVARECH ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE
Ve druhé polovině roku 2019 jsme spustili developerský projekt, který významně rozšíří
naše provozní a skladové kapacity. Cílem projektu je být ﬂexibilnější vůči rostoucím
potřebám zákazníků. První etapu jsme zahájili výstavbou nových parkovacích ploch o
rozloze 700 m² a instalací kapacitního exteriérového úložného systému. Na ní navážeme
výstavbou nové skladové haly.
Nové prostory plánujeme otevřít v polovině roku 2020. Stávající plochy se rozrostou
o celkem 6000 m² skladových a expedičních ploch. Výše investice dosáhne 30 mil Kč.

1.
1. Letecký pohled
na nové parkovací plochy
2. Nový venkovní
úložný systém
3. Vizualizace budoucí
skladové haly

2.

3.

STŘECHY COMAX® NABÍDNOU V ROCE 2020 NOVÉ SLUŽBY
V souvislosti s probíhajícím rozšířením provozu ve Velvarech přinášíme dobrou zprávu architektům, pozemním projektantům,
klempířům i koncovým zákazníkům - od nového roku otevřou STŘECHY COMAX® ve Velvarech CENTRUM PRO KLEMPÍŘE a zahájí sérii
ŠKOLENÍ PRO REALIZAČNÍ PARTY a odborníky ze sektoru plechových střech. Nově také nabídnou plechovou STŘECHU „NA KLÍČ“,
samozřejmě s kompletním technickým poradenstvím a profesionálními řemeslníky, čímž zákazníkovi ušetří nemalý čas i obvyklé starosti
s individuálním sháněním prověřených dodavatelů.

VYBRANÉ REALIZACE 2019

Showroom YAMAHA Hradec Králové
VLNKA FeZn 27/115 PES 8019 lesk

Supermarket NORMA Sadská
COMAX FALC Al 0,70x600 PES 7016 textura, mat

Soukromá rezidence Hřensko
COMAX FALC Al 0,70/600 PES 8023 lesk

STŘECHY COMAX® VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ
Po 3 roky provozujeme pod zn. COMAX ROOFS® úspěšné obchodní zastoupení
v Anglii. V minulém čísle jsme vám představili projekt nHouse v anglickém
Peterborough. Z celkem čtyř desítek dalších realizací přinášíme několik
nejnovějších.
Mr. Phil Brown
Sales Agent COMAX ROOFS®

STŘECHA V SUFFOLKU
Klientem z hrabství Suffolk jsme byli osloveni pro vysokou
kvalitu a atraktivní cenu našeho systému COMAX KLIK. Klient
zvolil hliníkovou krytinu v módním odstínu 7016 Anthracite
Grey a povrchové úpravě PVDF, jež nabízí 60letou záruku.
Realizační tým byl překvapen snadnou montáží a dokončená
střecha vypadá skvěle - bude nadčasovou ozdobou objektu
po několik desítek let

FASÁDA V PLYMOUTHU
Toto byl náš další úspěšný projekt, který bez kompromisu
ke kvalitě, estetice a životnosti šetří klientovy náklady. Na
stavbu byly dovezeny lakované pozinkované svitky tl. 0,50 mm
v antracitovém odstínu PES TEXTURA 7016, které byly na místě
proﬁlovány na falcovanou krytinu. Dodávky byly realizovány
v několika etapách v průběhu roku, fasáda v texturovaném
provedení vypadá skvěle a je jedním z našich největších
projektů.

MODULÁRNÍ DOMY ASHINGTON GARDENS
Toto byla naše první zakázka pro anglickou developerskou
společnost, jež se specializuje na výstavbu modulárních domů.
Z našeho portfolia si developer vybral COMAX KLIK v populární
úpravě Al 0,70 mm PVDF 7016 pro jednoduchý a rychlý systém
montáže. Celkem 6 modulárních domů bylo spokojenými
obyvateli zabydleno již týden po předání stavby!

SOUKROMÝ PROJEKT VE FROME
A na závěr přinášíme jeden ze soukromých projektů: zákazník
se na nás obrátil s poptávkou střechy pro svůj rodinný dům;
kvůli dlouhé záruce se i on rozhodl pro hliníkovou krytinu
COMAX KLIK v povrchové úpravě PVDF 7016. A přestože není
profesionálním pokrývačem, systém montáže shledal natolik
snadným, že se střechu rozhodl instaloval sám a fantastický
výsledek se rýsuje!

RODINNÝ DŮM V IVERNESS
Ačkoli se zdá, že Anglie zbožňuje šedou, severněji, ve skotském
Iverness, kam jsme místní klempířské ﬁrmě dodali hliníkové
svitky pro vyproﬁlování stojaté drážky s povrchovou úpravou
PVDF 3009, najdete krásnou červenou střechu. Zákazník
si pochvaloval výbornou zpracovatelnost materiálu spolu
se servisem, který jsme mu poskytli v podobě rychlé dodávky
dalšího materiálu, poté co zjistil, že na projekt nakonec
potřebuje větší množství, než původně objednal.

PŘEDSTAVUJEME
NOVÝ PROJEKT - ÚSPORNÉ STAVBY
RODNINÝCH DOMŮ COMAX
Volnost, rychlost, úspora, to jsou atributy nového pojetí a netradičního použití sendvičových panelů ve výstavbě. Stavby rodinných domů převážně ze sendvičových panelů umožní tvarovou
svobodu a individuální úpravy. Díky ukotvení na patkách
bez nutnosti základové desky je založení stavby velmi rychlé
a dokončení stavby probíhá v řádu týdnů. Vynikající tepelně
izolační vlastnosti zaručí také značnou úsporu ﬁnancí.
A pro úplnost systému jsme na střechu použili naši verzi
nadkrokevní izolace COMAX s krytinou z naší produktové řady.

STŘECHY COMAX® NA VÝSTAVĚ
STŘECHY PRAHA 2020
STŘECHY COMAX® pošesté účastníkem specializované
střechařské výstavy STŘECHY PRAHA, která má v roce 2020
svůj 22. ročník. Pro expozici realizovanou na ploše 70 m²
jsme zvolili naši úspěšnou anglickou realizaci z projektu
nHOUSE 2019.

KVALITA NEZNÁ KOMPROMIS
HLINÍKOVÝ PLECH + OBOUSTRANNÉ LAKOVÁNÍ PUR/PA = PRÉMIOVÁ KVALITA
„Jako jedni z mála výrobců plechových krytin v Evropě disponujeme vlastní lakovací linkou. Tuto speciﬁckou technologii najdete
ve Velvarech ve středočeském kraji. Plechy pro výrobu našich krytin lakujeme metodou coil coating, což jednoduše řečeno znamená
navalování barvy soustavou válců přímo na plech a vypálení v pecích. Tato operace probíhá za přísné kontroly mnoha parametrů
a výsledkem je rovnoměrně nalakovaný plech s nánosem o tloušťce až 60 mikronů. Takto lakovaný materiál je schopen vydržet náročné
proﬁlování a ohýbání – důkazem toho je náš vlajkový produkt COMAX FALC, při jehož výrobě dochází k několika ohybům najednou.
Díky těmto mnohaletým zkušenostem můžeme klientovi nabídnout někdy i ojedinělou kvalitu ve zpracování lakovaného plechu.
Jedním z našich produktů nejvyšší třídy je COMAX FALC v prémiové kvalitě hliníkové slitiny EN AW 3005 o tloušťce 0,70mm určené
k falcování, opatřený Polyuretanovým lakem (PUR/PA) o nánosu 55 mikronů. Tato kombinace hliníku a špičkového nátěru je na trhu
ojedinělá a poskytuje uživatelům záruku až 65 let. Jako bonus opatřujeme tyto falcovatelné svitky z rubové strany ochranným lakem,
a to ve stejném odstínu jako líc. Odpadá tím nežádoucí úkaz světle šedých či stříbrných pruhů při pohledu zespoda, např. na atikovém
plechu, který může být vyroben ze stejného materiálu.
Další naší vlajkovou lodí jsou oboustranně lakované pozinkované tabule a svitky.
Oboustranný lak je opět ve stejném odstínu na líci i rubu v nánosu 20 – 25 mikronů polyesterového laku. Tímto dodržujeme jeden
z nejžádanějších parametrů poslední doby, a to normu ČSN 73 3610, kde je toto opatření navrženo. Jen kvalitní dodavatel a výrobce Vám
dodá plechy lakované dle této normy a jako kontrolu by Vám ke každé zakázce měl na vyžádání předložit inspekční certiﬁkát
z lakování, kde jsou uvedeny přesné nánosy jak na lícové, tak rubové straně, čili materiál má v podstatě svůj rodný list.
Žádejte kvalitu a nenechte se ošálit řadou neadekvátních argumentů na rádoby oboustranně lakované plechy prodávané
na českém trhu, kvalita nezná kompromis.“
Pavel Protiva
Vedoucí prodeje

VELVARY

JINDŘICHŮV HRADEC

BRISTOL (UK)

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

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

METAL TRADE COMAX (UK) Ltd
27 Berkeley Road, Trowbridge, Wiltshire, BA14 9DX
Mob.: 07747 797955 / e-mail: phil.brown@comaxroofs.eu

www.strechycomax.cz
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