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Vytváříme krásný domov

Vážení čtenáři, 

asi málokdo z nás před rokem touto dobou čekal, že ještě dnes, v polovině roku 2021, 

budeme pracovat a žít v “době covidové”. Bohužel se potvrzuje přísloví, že člověk míní, 

a život mění. 

I když se covid dotkl a ještě nejspíš dotkne řady z nás, jsem díky postupujícímu očkování 

mírně optimistický, že se naše osobní i pracovní životy brzy vrátí do normálu a s tím 

i všechny příležitosti k osobnímu setkání – rádi bychom splnili svůj slib a pozvali Vás 

na prohlídku naší nové výrobně-skladové haly ve Velvarech a současně se vrátili 

k oblíbeným školením pro obchodní i realizační firmy – máme co předvést a v uplynulém 

roce jsme si pro to vytvořili i perfektní zázemí. Pro začátek, než se znovu budeme moci sejít 

ve velkém, k nám můžete nahlédnout online prostřenictvím služby Google Street View.

Náš business se ani v letošním roce nezastavil. Díky mimořádné spolupráci dodavatelů 

a odběratelů a dovednostem a odpovědnosti našich zaměstnanců byl náš první půlrok 

mimořádný a to nám potvrzuje, že svou práci děláme dobře. Děláme ji rádi. 

Děkujeme za Váš zájem o naše kvalitní výrobky, motivujete nás.

Ing. Karel Fišer
vedoucí střediska

COMAX BoCo, Al PES 7016,
texturní MAT, Rumburk



NAŠE INVESTICE 2021

Výhru ve slosování získal pan Jiří Koprnický z Liberecka.

Ochotně nám zodpověděl několik otázek, které zde otiskujeme.

Jak jste se dověděl o možnosti vyhrát krytinu COMAX 

zdarma? 

O možnosti výhry jsem se dozvěděl až na online veletrhu

Střechy Praha, který se uskutečnil tento víkend. 

Uvažoval jste o nové střeše už nějaký čas předtím, nebo Vás 

inspirovala až možnost získat moderní krytinu na Váš dům

zdarma? 

Veletrh jsem navštívil právě z důvodu, že již od koupě našeho 

domu před třemi lety jsme se ženou chtěli vyměnit stávající

eternitovou krytinu za novou.

Na loňskou investici ve výši 30 mil Kč do nové výrobně-skladové 

haly s venkovním příslušenstvím o celkové výměře 6 500 m² jsme 

letos na jaře navázali sérií dílčích stavebních investic, o které se 

s vámi podělíme ve fotogalerii na konci roku. Plán investic do strojní-

ho vybavení letos čítá 10 mil. Kč a prostředky směřují do pořízení 

nové profilovací linky na výrobu střešní krytiny Comax KLIK, 

do nákupu elektromechanických tabulových nůžek a nové CNC 

ohýbačky.

VÝSTAVA STŘECHY PRAHA POPRVÉ ONLINE

Máte už Vy nebo někdo z rodiny či známých dřívější zkuše-

nost se staršími či moderními typy plechových krytin 

a pokud ano, jakou? 

O plechové krytině jsme začali uvažovat nedávno, jelikož si naši 

sousedé tuto krytinu pořídili a nám se také líbila. To byl další 

důvod, proč jsem veletrh navštívil, abych zjistil, jaké firmy tuto

krytinu vyrábějí.

Předpokládáte využít i zkušenou realizační firmu doporu-

čenou od nás, či máte vlastní tip v místě bydliště? 

Pokud byste měla nějaké doporučení, jaké firmy by byly schop-

né montovat krytinu od Vás, která by byla v okolí Liberce, budu 

velice rád. Z Vašich výrobků mě zaujala jednak krytina COMAX 

KLIK a pak COMAX BoCo 330 – obě v hliníkovém provedení.

Ještě jednou děkuji za skvělou zprávu a výhru!

                     Děkujeme za rozhovor.

22. ročník národní střechařské výstavy se ve své tradiční podobě kvůli pandemii nemohl 

uskutečnit, a tak jsme přijali výzvu nabídnout návštěvníkům kontakt jinak – online. A stejně 

jako loni, i tentokrát jsme zájemcům o moderní plechovou střechu nabídli možnost získat

krytinu COMAX ve veletržním slosování zdarma.

Zveme vás na náš stánek na příštím ročníku výstavy STŘECHY PRAHA ve dnech 10.–12. 2. 2022

Ostatní účastníci veletržního slosování obdrželi veletržní slevu 10 % 

ve formě voucheru na jednorázový odběr krytiny COMAX® dle  svého 

výběru. Všem účastníkům děkujeme za zájem o naše produkty.

26.-27.2.2021



PATRICK BODIRSKY

Výzvu založit společnost MT Comax DE GmbH jsem přijal v březnu 2020. Vzhledem 

k odlišným kulturám nebyla komunikace zpočátku jednoduchá, ale to se rychle zlepši-

lo díky skvělým kolegům v METAL TRADE COMAX, a.s., dnes fungujeme jako jeden 

tým. Bohužel, Covid-19 nám často neumožňuje prezentovat naše produkty na místě 

a současně v celé Evropě významně rostou ceny, přesto se na budoucnost dívám 

s nadějí.

SARA LANFER

Jmenuji se Sara Lanfer, pro společnost MT Comax DE GmbH pracuji od 

března 2021 a jsem zodpovědná za back office pana Bodirského. Vývoj mladé 

pobočky velké společnosti je pro mě fascinující a ani současná výzva způsobená 

rostoucími cenami či Covid-19 mě nenechávají na pochybách, že dokážeme našimi 

krytinami inspirovat německý trh. Těším se na dobrou spolupráci s našimi zákazníky.

COMAX DACH SE ROZRŮSTÁ – PŘEDSTAVUJEME NĚMECKÝ TÝM

 PŘEMĚNA KRAVÍNA, Tickhill 

Byli jsme požádáni, abychom dodali materiál pro tuto krásnou, 

atypickou přeměnu kravína na 6 moderních řadových domů, jež měly 

být zanedlouho dokončeny. Toto úžasné místo i stavba sama si přímo 

říkaly o zakončení skvěle vypadající střechou se stojatou drážkou, 

kterou jsme dodali v podobě systému Comax KLIK v moderní matné

antracitové úpravě. 

Střešní okna vsazená do zvoleného systému se stavbou perfektně ladí 

a klienti byli velmi spokojeni jak s volbou krytiny, tak její moderní

povrchovou úpravou.

 DUBOVÁ MULTIGARÁŽ, Macclesfield

Náš klient se v rámci některých stavebních prací rozhodl postavit jako 

doplněk ke svému krásnému domu velkou garáž z dubového masivu. 

Stavba byla svěřena do rukou společnosti Midas Construction 

(Cheshire) Ltd, s níž jsme již dříve spolupracovali, a ta na základě 

předchozí úspěšné práce s naším materiálem znovu doporučila

krytinu Comax.

Po prostudování projektu jsme navrhli použití hliníkové krytiny se 

strukturovaným povrchem se zárukou 50 let. Zákazník nic nepodcenil 

a navštívil některé další podobné realizace v okolí. Doporučenou 

povrchovou úpravou byl nadšen a potvrdil volbu systému se stojatou 

držkou Comax KLIK. A jak můžete vidět, zvolená krytina ke stavbě 

dokonale sedla a spolu s pečlivým řemeslným provedením realizační 

firmy vznikl harmonický celek, který svého majitele plně uspokojil.

COMAX ZDRAVÍ Z ANGLIE

(Comax KLIK Aluminium roofing)

(Comax KLIK Aluminium roofing)

Naše hliníkové krytiny představíme ve dnech 5.-7.10.2021 na nejvějším události britského stavebního trhu
UK CONSTRUCTION WEEK v Birminghamu.



VÝBĚR Z NAŠICH NOVÝCH REALIZACÍ

VELVARY

Malovarská 796, 273 24
Tel.: 315 730 125
e-mail: velvary@strechycomax.cz

JINDŘICHŮV HRADEC

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

BRISTOL (UK)

METAL TRADE COMAX (UK) Ltd

27 Berkeley Road, Trowbridge,

Wiltshire, BA14 9DX

Mob.: 07747 797955

e-mail: phil.brown@comaxroofs.eu

WEIßENHORN (DE)

MT Comax DE GmbH

Robert-Bosch-Straße 16+18, D-89264 

Mob.: +49 171 1873 371

e-mail: patrick.bodirsky@comaxdach.de

www.strechycomax.cz

PŘIPRAVUJEME NOVÝ WEB  www.strechycomax.cz
Když jsme před 50 lety začínali s lakováním plechů a výrobou dodnes populární hliníkové krytiny ALUKRYT®, byli našimi odběrateli přede-

vším realizační a obchodní firmy, jejichž dlouholeté věrnosti a dobré spolupráce si velmi vážíme. Jelikož se ale s nárůstem zájmu konco-

vých zákazníků poměr našich obchodních partnerů B2B a B2C vyrovnává, pro větší uživatelský i informační komfort obou skupin jsme se 

rozhodli dát našemu webu nový look a zároveň jeho bohatý obsah přirozeně rozdělit, tak aby v něm každý návštěvník našel právě jen tolik 

informací, kolik potřebuje pro první inspiraci, pro výběr své nové střechy, pro montáž krytiny anebo pro její údržbu. Uvědomujeme si 

přitom, jak důležitou inspirací jsou pro všechny naše odběratele ukázky našich dosavadních realizací, a těm chceme na novém webu

věnovat obzvlášť velkou pozornost. 

Věříme, že vám nový web představíme už v příštím vydání našeho Občasníku.

Souběžně nás můžete sledovat na Facebooku – potěší nás, když nás budete sdílet.

GOOGLE STREET VIEW ZAVÍTAL DO VELVAR
Třebaže se všichni upřímně těšíme na návrat k tradiční, osobní formě 

setkávání, řada událostí už nejspíš zůstane souběžně zprostředkovávána 

online, protože se ukázalo, že je to efektivní. Proto všem, kdo se k nám 

dnes nemůžete přijet podívat osobně, nabízíme, nezávisle na denní době 

či vzdálenosti, návštěvu naší provozovny online, skrze 360° prohlídku 

na Googlu.
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COMAX BoCo

COMAX BoCo

COMAX KLIK 

COMAX FALC

COMAX FALC


