Vytváříme krásný domov

OBČASNÍK 2020
1. vydání

COMAX Taška MINI, Hliník, PES 3011,
texturní MAT, Stucco, Mělník

Vážení čtenáři,
od vydání zimního čísla našeho zpravodaje uplynul půlrok,
a tak se s Vámi máme navzdory příchodu globální pandemie,
jež vstoupila do našich pracovních i osobních životů, o co podělit.
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Po čtyřech letech od otevření našeho moderního výrobního
střediska ve Velvarech Vám přinášíme číselný pohled do našich
uplynulých let co do obratu, objemu prodeje tun a investic.
Současně jsme letos naše provozní a skladové plochy rozšířili
o moderní novou halu, abychom vyhověli Vašim rostoucím
potřebám.
Na své výrobní zkušenosti jsme v letošním roce navázali vzděláváním realizačních ﬁrem v podobě klempířských školení, ale i školením obchodníků
našich partnerů-odběratelů. Od loňského
podzimu také vzděláváme projektanty
pozemních staveb v akreditovaném
Programu
Celoživotního
vzdělávání
ČKAIT. Nad rámec výroby a obchodu tak
vstupujeme do celého procesu vzniku
nové střechy od projektu po konečnou
realizaci, což nám přináší cenné zpětné
vazby.
Přeji Vám hezké chvíle pod naší střechou
a příjemné čtení.

Ing. Karel Fišer
vedoucí střediska

VELETRH STŘECHY PRAHA 2020
Celkem 170 vystavovatelů z 8 zemí představilo v únoru 2020 své střešní výrobky na 22. ročníku veletrhu STŘECHY PRAHA v pražských
Letňanech. Veletrhu se zúčastnilo rekordních 25 412 návštěvníků.
STŘECHY COMAX® se výstavy zúčastnily pošesté a na stánku představily úspěšnou anglickou realizaci rodinného domu opláštěného
moderní hliníkovou krytinou COMAX KLIK, ale i své ostatní trendy krytiny z lehkých slitin.
Zájemcům o moderní plechovou střechu jsme nabídli její kalkulaci přímo na stánku s možností vyhrát ji ve veletržním slosování zdarma.
A všichni zájemci měli možnost získat na krytinu slevu 10%. Zájem o kvalitní český výrobek nás velmi potěšil.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „VYHRAJ KRYTINU ZDARMA“
Výhru ve veletržním slosování získala paní Martina Laczi ze
Středokluk. Svěřila nám, že vyhranou krytinu plánuje použít
na stavbu svého nového rodinného domu v Beřovicích
nedaleko Slaného.

"Zkušenosti s plechovou krytinou osobně nemám, ale líbí se mi
její moderní vzhled ladící k modernímu domu, nechtěla jsem
tradiční těžkou tašku pasující víc ke generaci domů našich
rodičů. No a s výhodami plechových krytin mě přímo na stánku
seznámil pan Moravec" (Lukáš Moravec, specialista obchodně-technické podpory ve STŘECHÁCH COMAX®, pozn. redakce).
Zvolila jste hliníkovou krytinu COMAX KLIK - jak dlouho Vám
trvalo vybrat mezi našimi krytinami zámkovou krytinu KLIK?
"Jak jsem zmínila, favoritem u mě byl netaškový vzhled - to na
první pohled splňuje falcovaná krytina. Variantu KLIK
mi po vyslechnutí mých představ doporučil pan Moravec
- KLIK má snadnou a rychlou pokládku a čas je na stavbě důležitá
veličina. A hliník jako materiál je věčný."
Na začátku jste uvedla, že chystáte novostavbu.
Přibližte nám trochu svůj projekt.
"Jde o individuální projekt zděného, jižně orientovaného rodinného domu na půdorysu 6x17 m na základech původní stodoly.
S neobytným podkrovím pod sedlovou střechou. Výhledově
bych dům ráda obložila dřevěným obkladem, který s šedou
hliníkovou krytinou půjde hezky dohromady. Bude to vlastně
opět stodola, ale v moderním provedení. Myslím, že do sousedství golfového hřiště a výběhu koní dobře zapadne."

Jak jste se dověděla o možnosti vyhrát krytinu COMAX
zdarma? Přišla jste na náš stánek cíleně?
"O této možnosti jsem nevěděla, jsem ve fázi stavebního povolení
na rodinný dům, z toho důvodu jsem zavítala na výstavu STŘECHY PRAHA, vybrat dodavatele střechy. Stánek STŘECHY
COMAX® mě zaujal na první pohled – krásný, velký, hodný
velkých zahraničních dodavatelů, s ukázkou moderního rodinného domu na stěně a označením, že jde o český výrobek. Zajímá
mě, jak se krytina vyrábí, takže jsem uvítala i nabídku podívat
se do výroby. Když jsem se dověděla, že sídlíte ve Velvarech,
můj zájem se zvýšil, protože nebude nutné materiál převážet
z velké dálky."
STŘECHY COMAX jako výrobce plechových krytin jste tedy
dříve neznala, co vás vedlo k volbě plechové střechy? Máte
s ní dřívější zkušenost nebo spíše informace z doslechu?

V jakém horizontu plánujete se stavbou začít?
„V současnosti čekám na stavební povolení - jakmile ho
dostanu, začínám.“
Předpokládáte využít realizační ﬁrmu doporučenou od nás
či zvolíte vlastní?
„Určitě si nechám poradit, uvítám každé doporučení, ale udělám
si pro srovnání i vlastní poptávku.“
Dovolíte nám v průběhu realizace sledovat a dokumentovat
montáž Vaší střechy z našeho plechu?
„Určitě. Ráda.“
Děkujeme za rozhovor
a přejeme při stavbě hodně zdaru.

KLEMPÍŘSKÁ ŠKOLENÍ OD STŘECH COMAX® SE ZDAŘILA
Náš začátek roku byl z hlediska školících dnů nabitý. Odvedli jsme 3 prezentace pro členy projektu Střecha speciál (na Plzeňsku,
ve Středních Čechách a na Jižní Moravě), 2 celodenní školení pro naše velké zákazníky a uspořádali „klempířský týden“, kdy se u nás
ve Velvarech proškolilo 90 klempířů. Účastníci měli jakou součást odborně vedeného školení příležitost navštívit jedinou kontinuální
lakovací linku v České republice a poznat princip kontinuálního lakování, který plechu propůjčuje jedinečné funkční a estetické
vlastnosti, a zákazníkovi, vybírajícímu novou střešní či fasádní krytinu, nabízí prakticky neomezenou škálu barev či barevný odstín
na míru - naše lakovací linka pracuje s cca 550 barevnými odstíny.

KORONAVIRUS - NEVÍTANÝ HOST
Plánované březnové setkání s přednosty regionů Cechu klempířů (CKPT) u nás ve Velvarech a seminář „Střešní a fasádní systémy
Comax“ akreditovaný v rámci Projektu celoživotního vzdělávání
ČKAIT, určený projektantům pozemních staveb, jsme s ohledem
na nouzová opatření odložili, s jejich realizací však počítáme
na podzim informaci o nich přineseme na webových stránkách
a v pozvánce. Příjem objednávek a výrobu vašich krytin jsme

nezastavili, z bezpečnostních důvodů jsme ale dočasně omezili
styk s návštěvníky, abychom se v plné sestavě mohli dál věnovat
přijatým zakázkám a zákazník nepocítil žádné zpoždění
či dokonce výpadek. Jsme rádi, že jsme dostáli všem termínům
a závazkům a naše provozovna opět funguje ve standardním
režimu.

DEVELOPERSKÝ PROJEKT VE VELVARECH VRCHOLÍ
V minulém vydání jsme vás informovali o zahájení výstavby nové haly - blížíme se do ﬁnále, v červenci 2020 kolaudujeme. K nové
asfaltové ploše o výměře 700 m², osazené velkokapacitním regálovým systémem, jsme přistavěli novou skladovou halu, jež se napojila
na stávající provozovnu. Na půdorysu našeho pozemku u silnice I/16 Mělník-Velvary tak vznikl úhledný, pro výrobu potřebný
a pro zákazníka komfortní areál o výměře 12 000 m².
Těšíme se, až vás budeme moci na místo pozvat na malou kolaudační prohlídku.

únor 2020

duben 2020

červen 2020

VÝBĚR Z NAŠICH NOVÝCH REALIZACÍ

Comax Taška MAXI, Hliník, PES, 8017 texturní MAT, Jeníkov
Comax Taška MAXI, Pozink, PES 3011, Vepřek

Comax BoCo 330, Hliník PES 7016 texturní MAT, Liberec

ZE ZAHRANIČÍ
Náš nový rok v projektu MTC UK začal velmi slibně - hned zkraje
ledna jsme vyexpedovali 6 zakázek. Mezi nimi bylo opláštění
střechy a fasády modulového domu NHouse, které se setkává
s velmi pozitivními ohlasy i zde na české půdě díky naší prezentaci na veletrhu STŘECHY PRAHA 2020. Zároveň s tím jsme dodali
materiál na střechu dalšího modulového projektu ZedPod.
Blíží se závěrečná etapa opláštění bytových domů v Plymouthu
(obr. 2), kam jsme dodali již 10 tun ve svitcích pro proﬁlování
stojaté drážky.
Překvapení v podobě koronaviru sice značně ovlivnilo některé
naše plány, ale naštěstí nezastavilo expedice dalších zakázek.
Výběr těch nejzajímavějších naleznete pod článkem.
Nejen anglická pobočka slaví úspěšný start do nového roku. Se
spuštěním druhé jazykové verze webové prezentace nám přibývají poptávky po plechových krytinách z dalších míst Evropy,
ale i z více exotických končin jako například Libye.

Dodali jsme začátkem května cca 2 000 m2 vlnitého plechu
v atypickém odstínu Pantone 382 (svítivě zelená) pro opláštění
haly v Lotyšsku (obr. 3). Stavba bude velmi brzy dokončena
a už teď naše plechy svítí tak, že je hala vidět už od 2 km
vzdáleného letiště.
,,Naši zákazníci oceňují krom kvalitního materiálu komunikaci
a servis, který jim poskytujeme. Zejména pro opláštění fasády
je vyžadováno dodání všech dílů označených a na míru, aby montáž probíhala rychle
a bez zbytečných prořezů. Nejpopulárnějším materiálem nadále zůstává hliník
s povrchovou úpravou PVDF antracitové
barvy“, dodává závěrem koordinátorka
zahraničních zakázek Eva Grollmusová.
Bc. Eva Grollmusová

Obr. 1: Parkway Hinchingbrooke, Huntingdon PE29 6NT, UK
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