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Poctivá česká střešní krytina

COMAX BoCo 330, Hliník | 4 barvy
Mateřská školka v Říčanech

Vážení přátelé, kolegové, čtenáři,

jsme přesně v polovině roku 2022 a já jsem rád, že se naše smělé 

plány postupně plní. V minulém roce jsme rozšířili výrobní 

kapacity, navýšili jsme skladovou i výrobní plochu a pořídili jsme 

nové stroje. Díky tomu dnes můžeme přijímat větší množství 

objednávek a nabízíme i uplatnění novým kolegům. 

Mimo výrobní prostory aktuálně zvelebujeme showroom pro 

naše zákazníky a připravujeme moderní 

učebnu pro školení realizačních týmů. 

Věřím, že nová image obchodu bude

přínosem. 

Přeji vám příjemné, klidné léto a úspěchy 

v osobním i pracovním životě.

Ing. Karel Fišer
vedoucí střediska

PŘIPRAVUJEME
NOVÝ SHOWROOM A STÍNĚNÉ VENKOVNÍ POSEZENÍ



OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU STŘECHY PRAHA 2022 - CO PŘEDSTAVÍME PŘÍŠTĚ?

BUDUJEME NOVÝ SHOWROOM 
A ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST

ŠKOLENÍ CKPT S EXKURZÍ DO LAKOVACÍ LINKY A DO VÝROBY STŘEŠNÍCH KRYTIN
Od roku 2017 jsme členem Cechu klempířů, pokrývačů 

a tesařů. Aby spojenectví dobře fungovalo a naši kolegové, profe-

sionálové z řad klempířů, pokrývačů a tesařů se měli při výběru 

krytiny o co opřít, připravili jsme pro ně prezentaci našich výrobků. 

Vedle představení střešních krytin zn. COMAX jsme odborníkům 

představili také laboratoř, kde připravujeme barvy pro lakování. 

Viděli živou výrobu na naší lakovací lince, což můžeme nabídnout 

jako jediní v ČR, a samozřejmě jsme je provedli výrobou střešních 

krytin. Pozvánka na dobrý oběd byla příjemnou přestávkou

uprostřed dne.

Ačkoliv naše výrobní budova v Malovarské ulici nestojí mnoho let, rozhodli 

jsme se vylepšit naši vzorkovnu. Je to přeci jen první místo, do kterého vstou-

píte, a záleží nám na tom, abyste se u nás cítili fajn! Proto přízemí budovy 

právě prochází velkou rekonstrukcí. 

Zásadní bude nové umístění recepce, interiér bude mít vzhled příjemného 

bytového rázu a v prostoru si budete moci prohlédnout výstavku našich

krytin na moderních paravánech.

S novou vzorkovnou vzniká i nová školící místnost. Plánujeme zde pravidel-

ně školit klempíře, architekty, projektanty a studenty. V neposlední řadě 

přibude ke vchodu do školící místnosti moderní pergola, která účastníkům

školení i zaměstnancům nabídne příjemné stiněné venkovní posezení.

Na slavnostní otevření se můžete těšit už letos na podzim!

Další ročník střechařské výstavy STŘECHY PRAHA máme úspěšně za 

sebou. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří zavítali na náš stánek. Naší 

hlavní novinkou byl vylepšený profil krytiny COMAX KLIK 31, pro který jsme 

zakoupili novou výrobní linku. Na našem stánku jsme mimoto soutěžili 

o krytinu zn. COMAX ZDARMA. Tu vyhrál mladý pár z Královehradeckého

kraje, více na www.strechycomax.cz/aktualne/.

Na výstavě se můžeme potkat i v příštím roce - 9.-11. 2. 2023. Do nabídky 

našich produktů připravujeme solární panely včetně technického řešení,

jak je správně instalovat na naše krytiny. Těšíme se na setkání! 

NOVĚ PŘIPRAVUJEME
SOLÁRNÍ PANELY NA VAŠI STŘECHU



CHYSTÁME SE NA UK CONSTRUCTION WEEK

ÚČASTNÍME SE FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ

NAŠE NOVÁ OHÝBACÍ LINKA JEDE NAPLNO

Podruhé se zúčastníme stavebního veletrhu v anglickém Birmin-

ghamu. UK CONSTRUCTION WEEK se bude konat 4. - 6. října 

2022 a na našem stánku vás přivítá pan Phil Brown, který už šet 

let prodává výrobky značky COMAX na anglickém trhu. Vzhle-

dem k loňským ohlasům předvede vzorky povrchových úprav 

z naší vlastní lakovací linky a představí nový profil hliníkové 

střešní krytiny COMAX KLIK 31.

Phil se rád na stánku pozdraví se všemi návštěvníky veletrhu, kteří  

ve Spojeném královstní hledají další možnosti při výběru staveb-

ního materiálu. Představí náš vynikající zákaznický servis 

a produkty s garancí až 75 let. 

Značku COMAX ROOFS® najdete na stánku Czech Trade. 

Na začátku roku jsme Vás informovali o našich investicích do 

výrobního zařízení. Důležitým pomocníkem je nová oboustranná 

CNC ohýbací linka s možností ohybu do 6 m délky. Jako jedna 

z mála v ČR dostává svým kvalitám a velmi napomáhá rychlosti 

zpracování ohýbaných prvků. S většími výrobními možnostmi 

rozšiřuje portfolio našich produktů a usnadňuje práci naším

kolegům ve výrobě. 

Ve snaze rozšířit možnosti ohýbaných prvků dokážeme zákazní-

kovi nabídnout u daných profilů i možnost lochování děr 

(například v zádech parapetů). 

Na začátku června se tým STŘECHY COMAX® zúčastnil firemního 

fotbalového utkání MTC CUP Velvary. Jednalo se o 10. ročník 

tohoto oblíbeného firemního teambuildingu. Letos si na velvar-

ském hřišti zahrálo 6 týmů z COMAXU a 2 týmy od našich němec-

kých kolegů z firmy OETINGER. Bohužel si tým STŘECHY COMAX 

nestoupl na stupně vítězů, první místo vyhráli kluci z hutního 

provozu! Gratulujeme. Celý den se nesl v duchu fair play a za 

krásného počasí a fandit přišli i naši nehrající kolegové.

Jsme rádi, že se již opět můžeme po době covidové setkávat! 

Pochlubit se můžeme i účastí v celostátní Zaměstnanecké lize 

Deníku, letos se jednalo o 2. ročník. Loňské vítězství se nám 

obhájit nepodařilo, ale i tak jsme si celou hru užili. Postupně jsme 

se probojovali do celostátního finále v Roudnici n/L. Ceníme si 

letošní silné konkurence a věříme, že si v příštím roce opět 

stoupneme mezi vítěze! Zaměstnanecké ligy se zúčastnilo 153 

týmů z celé ČR, dohromady se odehrálo 26 základních kol 

+ 4 semifinále, celkem se hrálo více než 400 zápasů s 1416 hráči 

a předáno bylo 90 pohárů a 720 medailí!



VELVARY

Malovarská 796, 273 24
Tel.: 315 730 220
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

NAŠE PLECHY ZDOBÍ NOVÉ STŘECHY

COMAX FALC (Dolní Kalná)

COMAX FALC (Smržovka) COMAX KLIK (Tanvald)

COMAX FALC (Knihovna Radotín)

COMAX FALC (Obecní úřad Rudník)

COMAX FALC (Jilemnice)

COMAX BoCo 330 (MŠ Říčany) COMAX BoCo 330 (Pecka)

COMAX BoCo 330 (Nová Paka)

COMAX KLIK (Tickhill) COMAX KLIK (Newport)

v Čechách

v Anglii

COMAX KLIK (Bromley)
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