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Poctivá česká krytina

COMAX BoCo 330, Hliník | 4 barvy
Mateřská škola Větrník v Říčanech

Foto: Filip Šlapal

Vážení čtenáři,

uzavřeli jsme další kalendářní rok a já se s Vámi v našem 

aktuálním Občasníku opět rád dělím o jeho důležité

okamžiky a některé naše plány.

K nim patří především naše účast na specializovaných 

výstavách, otevření nového showroomu a výstavba moder-

ní školicí místnosti v naší velvarské 

centrále. Nově také ke všem svým 

krytinám nabízíme řešení pro fotovo-

latické panely - systém je vhodný jak 

pro instalace do hotových střech, tak 

pro novostavby.

Přeji Vám v roce 2023 hodně osobní-

ho i pracovního štěstí a pevné zdraví.
Ing. Karel Fišer
vedoucí střediska
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UK CONSTRUCTION WEEK 2022 

Na podzim 2022 jsme se znovu zúčastnili stavebního veletrhu 

UK CONSTRUCTION WEEK v anglickém Birminghamu. Na 

našem stánku prezentoval značku COMAX ROOFS® kolega Phil 

Brown, který už šest let úspěšně dodává výrobky značky COMAX 

na anglický trh do developerských projektů modulárních domů.

Vzhledem k ohlasům předchozího ročníku Phil odprezentoval 

nové vzorky povrchových úprav z naší vlastní lakovací linky, 

představil nový profil hliníkové střešní krytiny COMAX KLIK 31 

KDE NÁS UVIDÍTE LETOS?

Veletrhu UK CONSTRUCTION WEEK 

v Birminghamu se zúčastníme i v roce 2023 

a naši zákazníci nás už podeváté potkají na 

výstavě STŘECHY PRAHA, kde opět nabíd-

neme losování KRYTINY COMAX ZDARMA 

nebo zajímavou veletržní slevu pro ty, kdo

krytinu zdarma nevyhrají.

Mimoto se po šestileté pauze představíme 

v rámci spoluvystavovatelství na výstavě 

FOR ARCH v Praze a nově na regionální 

výstavě CHALUPÁŘ v Lysé nad Labem. 

s celoplošnou zpevňující mikroprofilací, připomněl náš nadstan-

dardní zákaznický servis a dlouhodobě vysokou kvalitu našich 

materiálů. 

Portfolio krytin COMAX® je nositelem značky UKCA 

(UK Conformity Assessed), která deklaruje shodu 

kvality materiálů s normami kladenými na produkty

prodávané ve Velké Británii.

www.vll.cz/chaluparwww.forarch.cz

19.-23.9.2023

34. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

(Ing. Karel Fišer, Jakub 

Kratochvíl a Phil Brown)
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STŘECHY COMAX MAJÍ NOVÝ LOOK
Zveme vás na návštěvu

SHOWROOM

Představujeme vám náš nový showroom - ti z vás, kteří naši 

administrativní budovu v Malovarské ulici ve Velvarech nanštěvu-

jí nebo navštívili, zaznamenají změnu na první pohled - ve spolu-

práci s architekty se nám podařilo vytvořit útulný prostor pro nás 

i naše zákazníky, ze kterého jsme nadšeni. Věříme, že se u nás i vy 

budete cítit jako doma a výběr krytiny bude příjemnou záležitostí. 

Přemýšlíte o nové střeše? Přijďte si ji vybrat k nám! 

NOVÁ EXPEDICE

Změnou prošlo i pracoviště expedice našich střešních výrobků, 

jež bylo původně součástí showroomu - nově má svůj vlastní 

vchod z boku administrativní budovy a zároveň je účelně propo-

jeno s prostory nového showroomu.

ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST

Součástí nových prostor je i nová moderní školící místnost, která 

na showroom funkčně navazuje a která vznikla vestavbou do 

výrobní haly; zde jsme už na přelomu roku zahájili sérii oblíbe-

ných teoreticko-praktických školení, v nichž učíme klempíře, 

architekty, projektanty i studenty, jak správně volit z našich krytin

a jak je odborně instalovat. Učebna je snadno přestavitelná 

a dobře tak funguje i jako víceúčelový společenský či jednací

prostor.



NEOKOUKANÁ A HRAVÁ

Velkoryse pojatý prostor, jásavé barvy a prémiová maloformátová 

hliníková krytina COMAX BoCo 330 se zárukou 75 let – to je 

základní charakteristika novostavby Mateřské školy Větrník 

v Říčanech dle návrhu Ing. Arch. Davida Krause, který se svým 

ateliérem Architektura získal v roce 2018 Českou cenu za 

architekturu a v roce 2022 byl nominován na prestižní cenu 

Architekt roku. Vícebarevnou hliníkovou krytinu COMAX BoCo

330 vyrobily a dodaly STŘECHY COMAX®.

Širší spolupráce s architekty je jedním z našich cílů pro rok 2023 

a úspěšná realizace zajímavě řešené veřejné stavby, která poutá 

pozornost veřejnosti i odborníků, je součástí tohoto konceptu. 

V našem novém školicím centru budeme i v letošním roce realizo-

vat odborný seminář pro architekty a projektanty pozemních 

staveb s názvem „Střešní a fasádní systémy COMAX“, akreditova-

ný v projektu Celoživotního vzdělávání České komory autorizova-

ných inženýrů a techniků (ČKAIT); úspěšný seminář, jehož 

součástí je exkurze do jediné kontinuální lakovací linky v České 

republice, jsme poprvé odborné veřejnosti představili v roce 

2019.

Taková je realizace střešního a fasádního pláště MŠ Větrník v Říčanech od STŘECH COMAX®

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

www.strechycomax.cz www.comaxroofs.eu

(Foto: Filip Šlapal)
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