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COMAX FALC, Al PES 7016,
texturní MAT, Hřensko

Vážení čtenáři, kolegové, partneři,
rád bych Vám se začátkem nového roku poděkoval, že jste ani
v čase skutečně velkých nejistot nepolevili ve svém pracovním
nasazení a podíleli se na našich dobrých obchodních výsledcích
za rok 2020.

ROK 2020 V ČÍSLECH
• obrat střediska: 365 mil Kč
• rozloha: 12 000 m²

I když se letos nekoná oblíbený a pro nás důležitý veletrh
STŘECHY PRAHA, kde se těšíme z možnosti pozdravit se
s každým z vás, nechceme se o příležitost k setkání připravit
ani tentokrát - pokud nám to situace v průběhu roku dovolí,
pozveme vás na kolaudaci a prohlídku naší
nové haly ve Velvarech. A zde ve zpravodaji
vám opět přinášíme zajímavé okamžiky
uplynulého roku ve STŘECHÁCH COMAX.

• objem prodaných tun: 8 805 t
• množství vyrobené krytiny: 365 000 m²
• počet zaměstnanců v ČR: 41
• počet zahraničních zastoupení: 2
• počet expedovaných zakázek: 9 891
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Přeji sobě i vám, abychom se brzy vrátili
k obvyklým jistotám a svobodám a těšili
se pevnému a dlouhému zdraví.

Ing. Karel Fišer
vedoucí střediska

STŘECHY COMAX ZVÍTĚZILY V TURNAJI ZAMĚSTNANECKÉ LIGY 2020
Navzdory omezujícím opatřením jsme
i v roce 2020 nakrátko dostali příležitost
účastnit se národního
sportovního
utkání. V září 2020,
v krátké pauze mezi
dvěma nouzovými
stavy, pokračovala druhým turnajem fotbalová
Zaměstnanecká liga kladenského Deníku.
V moderním sportovním areálu Sokola v Družci
u Kladna se nejlépe dařilo mužstvu STŘECHY
COMAX, které ani v jednom ze čtyř zápasů
nenašlo přemožitele a s přehledem vyhrálo.

METAL TRADE COMAX sám pořádá ﬁremní fotbalové turnaje
turnaje, na které zve zákaznic
zákaznické kluby ze všech koutů republiky, ale i Rakušany a
Němce, a v nejsilnějším ročníku 2017 se jich na hřišti Slovanu Velvary utkalo rovných patnáct. Za 10 let života turnaje nepřenechal domácí
COMAX vítězství žádnému z hostujících mužstev a má ambice vítězně pokračovat i v Zaměstnanecké lize Deníku.

KLEMPÍŘSKĚ DNY S COMAXEM PŘEDSTAVÍ PRODUKTY „COMAX PRÉMIUM“
Souběžně s dokončením nové haly, která zásadně rozšířila prostory
STŘECH COMAX ve Velvarech, jsme otevřeli déle plánované
CENTRUM PRO KLEMPÍŘE a zahájili v něm sérii praktických školení
věnovaných našim prémiovým produktům: KLEMPÍŘSKÉ DNY
S COMAXEM. Jedná se odborně vedené jednodenní kurzy, které
mají krátkou teoretickou část, ale jejich podstatou je 6 hodin praktických ukázek a nácviku montáže prémiových produktů vč. nových
prémiových doplňků.

Označení COMAX PRÉMIUM nesou naše
výrobky nejvyšší kvality a produkty, které jsou
mezi našimi klienty oblíbené. Jedná se
o hliníkové výrobky v povrchové úpravě MAT
včetně nových doplňků v matném provedení,
které souhrnně charakterizuje vysoce kvalitní
slitina, zvýšená pevnost a odolnost a nadstandardně vysoké záruky.

V prvních týdnech roku 2021, z důvodu vládních opatření neumožňujících setkávání více osob s výjimkou zaměstnanců jednoho
zaměstnavatele, prošli naším odborným školením naši technici
a obchodníci. Pomohli nám prověřit, že prostory, obsah i časová
dotace školení jsou nastaveny na optimální úrovni a jsou přínosem
do střešní praxe.
Jakmile to situace dovolí, těšíme se, že v Centru pro klempíře přivítáme jak již spolupracující, tak nové realizační týmy i jednotlivce a další
odborníky ze sektoru plechových střech. Zájemci o školení mají
na výběr z více termínů a absolvování je osvědčeno certiﬁkátem.
Sledujte náš web.

KRYTINA COMAX ÚSPĚŠNĚ TESTOVÁNA V ZAHRANIČÍ
METAL TRADE COMAX ve Velvarech je vlastníkem jediné kontinuální lakovací linky pro lakování plechů v České republice. V roce 2015
jsme na lakovací lince otevřeli nové laboratorní prostory. Laboratoř je rozdělena na úsek vývoje nátěrových hmot a úsek sledování
kvality a moderní vybavení pro široké testování lakovaného plechu nám umožňuje udržovat jeho vysokou kvalitu jako základu pro výrobu
kvalitních krytin COMAX®.

vyhodnocení koroze

komora na korozní zkoušky

Kromě zrychlených zkoušek v našich vlastních laboratořích vystavujeme náš lakovaný plech zátěžovým testům v zahraničních akreditovaných centrech. Vzorky k testování vybíráme tak, aby zastupovaly oba typy lakovaného plechu (hliník, pozink) a všechny druhy
nátěrových systémů, které aplikujeme, včetně laminace. V roce 2020 jsme dokončili expoziční zkoušku dle evropské normy EN 13523-19
(metoda atmosférické expozice) a všem předepsaným zkouškám naše lakované plechy vyhověly.
V zahraničních laboratořích netestujeme jen náš lakovaný plech, ale od roku 2020 testujeme i naše plechové krytiny, konkrétně
COMAX TR18 a TR35, Tašku, KLIK 25, Falc a BoCo, a také spojovací materiál k těmto krytinám. Pro testy využíváme přímořských
akreditovaných laboratoří v Lisabonu (Portugalsko) pro venkovní expozici 45°S a Hoek van Holland (Nizozemsko) pro venkovní expozici
5°S a 90°N a o spolupráci jednáme s akreditovanou laboratoří v Malmö (Švédsko).
Standardní doba testování činí 2 roky. Dobu expozice plánujeme rozšířit na 5 a 10 let.

pece na vytvrzování vzorků

tónování odstínu dle receptury

nádrže s pojivy do barevných past

„COMAX DACH“ MÍŘÍ DO NĚMECKA
Po vzoru Velké Británie, kde 5. rokem provozujeme úspěšné obchodní zastoupení COMAX ROOFS, jsme
zahájili prodej plechových střešních krytin COMAX na německém trhu. Zastoupení naší značky
COMAX DACH sídlí v bavorském Weiβenhornu a vede ho pan Patrick Bodirsky.
Patrick dosud na německém trhu působí jako obchodník pozinkovanými ocelovými proﬁly z produkce našich
výrobních závodů v Litovli a Košicích. Své dobré znalosti speciﬁk pozinkovaných a hliníkových slitin hodlá
zúročit i na poli moderních lehkých krytin.
Patrick Bodirsky
MT COMAX DE GmbH

NAŠE NOVÉ REALIZACE 2020
NAŠE PLECHY ZDOBÍ VAŠE STŘECHY
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COMAX TAŠKA

COMAX TAŠKA

COMAX TAŠKA

SLOVO ZÁVĚREM
„Co jiného závěrem než poděkování. Poděkování Vám, klientům, klempířům, kolegům a v neposlední řadě našim
rodinám. Rok 2020, kdy situace nejen v České republice významným způsobem ovlivnila naše profesní
i soukromé životy, byl v historii naší společnosti mimořádný. Museli jsme vyvinout enormní úsilí, abychom
byli schopni dostát všem závazkům vyplývajícím z našich obchodních vztahů a udržet vysokou úroveň spolupráce. A nyní, na startu dalšího roku, si dovolím konstatovat, že se nám to společnými silami podařilo. V novém roce
2021 Vám přeji mnoho zdraví, pohody a úspěchů jak v osobním, tak v profesním životě.“
Pavel Protiva
STŘECHY COMAX®
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