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SVĚŘTE SVOU STŘECHU SPECIALISTŮM
 

Garance kvality
Kvalita prověřená zkušenostmi
Zkušenosti za skvělou cenu…

… to je STŘECHA SPECIÁL

Největší síť
specializovaných 

prodejců

S bolavým zubem 
nepůjdete za všeobec-

ným lékařem, vadný 
kohoutek si zase 

nenecháte opravit od 
elektrikáře. Svěřte 

proto i svou střechu do 
rukou skutečných 

odborníků!

43 prodejen
300+ specialistů

Stavba či rekonstrukce 
střechy je náročný 

proces. Naši zkušení 
specialisté Vám 
pomohou vybrat 

materiály, které zajistí 
dlouholetou životnost 

vaší střechy. 
Pobočky máme ve 
všech krajích ČR a 
vyřešíme každý Váš 

problém!

Kompletní
služby

Výpočet spotřeby 
materiálu, doprava 

zboží na stavbu, 
doporučení realizační 

firmy, nezávazná 
kalkulace, dílna

a půjčovna nářadí, 
technické poradenství, 

poprodejní servis, 
školení a akce, 

věrnostní programy…



Vážení zákazníci,

i pro rok 2020 jsme pro Vás připravili VĚRNOSTNÍ PROGRAM STŘECHA SPECIÁL 
plný zajímavých a hodnotných odměn.

V katalogu dále se dočtete veškeré potřebné informace. V případě dotazů Vám jsou 
k dispozici naši prodejci, kteří Vám při sbírání bodů a výběru odměn rádi pomohou.

PRŮBĚH A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU:
 
Za nákup prémiových produktů v období od 1. března do 30. listopadu 2020 získáváte 
body. Za body získané těmito nákupy máte nárok na hodnotné odměny.

■ Počet získaných bodů za každých 1 000 Kč bez DPH Vašeho nákupu je pro každého 
zapojeného výrobce jiný a konkrétní  hodnotu naleznete v tomto katalogu na stránkách 
jednotlivých výrobců.

■ Při dosažení hranic jednotlivých kategorií získáte nárok na jednu odměnu
    z příslušné  nabídky.
■ Body se v průběhu celého období načítají, máte možnost získat až 4 hodnotné odměny 

během celého roku.
■   Kupón na zboží lze využít již na příští nákup. Je platný od data převzetí do 10. 12. 2020 

(včetně) a není možné ho komukoli darovat. Hodnota nákupu zboží musí být vždy 
minimálně stejná, nebo vyšší, než je hodnota kupónu na zboží. V rámci nákupu lze 
uplatnit více kupónů najednou. Platí ovšem stále podmínka hodnoty nákupu, jenž 
nesmí být nižší, než součet uplatňovaných kupónů. Kupóny na zboží lze uplatnit ve 
všech prodejních místech společníků STŘECHA SPECIÁL s.r.o. na zboží dle vlastního 
výběru. (Podmínky uplatnění kupónů najdete na www.strecha-special.cz.)

■ Termín pro uplatnění bodů je do 10. prosince 2020, po tomto datu již nelze body 
    uplatnit.
■ Věrnostní program se vztahuje pouze na realizační firmy s uzavřenou 
    rámcovou - odběratelskou smlouvou.
■ Pořadatel si vyhrazuje právo nabídnout náhradní odměnu srovnatelné hodnoty, kvality 

a druhu v případě, že vybraná odměna nebude dostupná.
■ Pořadatel akce si vyhrazuje právo nepřiznat odměnu z věrnostního programu v případě 

neuspokojivé platební morálky účastníka.    

Věříme, že Vás VĚRNOSTNÍ PROGRAM STŘECHA SPECIÁL zaujme a budete 
sbírat body společně s námi!
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› u každého prémiového produktu získáte jiný počet bodů ‹
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7500
bodů

získané body vyměňte
za následující

ODMĚNY



1900
bodů

ODMĚNA - KATEGORIE 1

KUPÓN NA ZBOŽÍ
v hodnotě 1.500,- Kč vč. DPH

(zboží dle vlastního výběru
na pobočkách STŘECHA SPECIÁL) 

SNICKERS WORKWEAR
Větruodolná, vodoodpudivá,

softshellová vesta (černá) XS-XXXL
 

BERNER
Led kapesní svítilna (7+1)

+ Multifunkční čelovka

PASLODE 
Sponkovací kladivo HT550C (6-8 mm)

SPIT
Natloukací hmoždinky

HIT M 6-5/32 BIDON 1000 ks v balení

STUBAI
Sada pokrývačského nářadí 

STABILA
Teleskopická vodováha,

Typ 80T/ 80 - 120 cm

PASLODE
Mechanický sponkovač

CS5000 (6-14 mm)

KUPÓN
NA ZBOŽÍ



1900
bodů

ODMĚNA - KATEGORIE 1

MILWAUKEE
VodováhaTorpedo 25 cm

+ Měřící pásmo STUD 7,5m 

MILWAUKEE
ShockWave Impact Duty Bit

Sada 70 ks bitů a nástrčných klíčů
+ Měřící pásmo STUD 7,5m

BRENNENSTUHL
Mobilní LED reflektor

s kabelem 5 m (IP65, 50W)

MILWAUKEE
Sada nůžek na plech + kladivo 355mm

RHINO
Safe Clamp upínací systém

na žebříky - 1 pár

MILWAUKEE
ShockWave Impact Duty Bit

Sada 62 ks bitů a nástrčných klíčů

STABILA
Laserový měřič vzdálenosti  LD 220



3800
bodů

ODMĚNA - KATEGORIE 2

KUPÓN NA ZBOŽÍ
v hodnotě 3.000,- Kč vč. DPH

(zboží dle vlastního výběru
na pobočkách STŘECHA SPECIÁL) 

AEG
OMNI-300 SET elektrické multifunkční

nářadí včetně příslušenství, taška

AEG
SBE750RE příklepová vrtačka

SNICKERS
Mikina FlexiWork fleecová s kapucí
+ Funkční triko bezešvé LiteWork

SNICKERS
Bunda AllroundWork Softshell reflexní

AEG
STEP 100X přímočará pila, 700W

SNICKERS
Kalhoty DuraTwill laclové 

STUBAI
SET klešte falcovací 60 mm

přímé s oplastovanými čelistmi
+ zahnuté 45° NEREZ

KUPÓN
NA ZBOŽÍ



KOMA
Jednoduchý hořák KP L-500/60

10m hadice)

MILWAUKEE
Měřící pásmo 100m s otevřenou

cívkou a dvojí stupnicí

3800
bodů

ODMĚNA - KATEGORIE 2

AEG
WS10-125 malá úhlová bruska 1000W

AEG
EX125ES exentrická bruska

AEG
HG600V horkovzdušná pistole

MINIBATT STR 
startovací motorová

sada s kapacitou do 12.000 mAh.
Můžete nastartovat naftové

a benzínové motory až do 3500 ccm. 

HRDLOVAČKA
sada průměr 80 + 100



5600
bodů

ODMĚNA - KATEGORIE 3

KUPÓN NA ZBOŽÍ
v hodnotě 4.500,- Kč vč. DPH

(zboží dle vlastního výběru
na pobočkách STŘECHA SPECIÁL) 

MILWAUKEE
PACKOUT pojízdný box

SPIT
AGP 125V Úhlová bruska bez kotouče

STUBAI
SET 11 dílný nářadí
pro klempíře v tašce

AEG
BSB 18G3 LI-202C 18V příklepová

vrtačka 2 x 2,0 Ah akumulátor, nabíječka

AEG
KH24IXE 800W kombinované

kladivo SDS-plus s FIXTEC sklíčidlem,
kufr, příd. madlo, kovový

hloubkový doraz, 4 m kabel

AEG
BR1218C-0 stavební rádio

AEG
US 900 XE 900W šavlová pila/kufr,

4 m kabel, 2 plátek

KUPÓN
NA ZBOŽÍ



5600
bodů

ODMĚNA - KATEGORIE 3

LANEX Set ECO EvoBelt
univerzální postroj EVO BELT

(velikost M-XXL), lanostop 15m, karabina AZ002,
kotvící smyce 120 cm, pracovní ochranná přilba

CONCEPT, univerzální přepravní vak

KOMA
Celo tytanový střešní hořák
KP50 L-700 + 10m hadice

STABILA
LAX 50 G Laser křížový - zelený

AEG
BS 12C2 Li - 152B

Aku vrtačka / šroubovák IN2

AEG
BBH 18C-0 18V kompaktní SDS-Plus

kladivo se 4 režimy, bez aku a nabíječky

STABILA
LD-420 Laserový dálkoměr 

AEG
přímočará pila s horním držením

STEP 1200 BX, 600W, plátek, ochrana
proti otřepu, vak na piliny, 4 m kabel,
adaptér odsávání, kluzná patka, kufr  



7500
bodů

ODMĚNA - KATEGORIE 4

KUPÓN NA ZBOŽÍ
v hodnotě 6.000,- Kč vč. DPH

(zboží dle vlastního výběru
na pobočkách STŘECHA SPECIÁL) 

KUPÓN
NA ZBOŽÍ

MAKITA
Aku kávovar na stavbu 

BIEGETEC
Uzavírač dvojité úhlové

drážky s oplastovanými čelistmi

PRIME TELESTEPS
Teleskopický žebřík 3,5 m

se stabilizátorem

AEG
AP2-200 ELCP

Průmyslový vysavač, 1200W, 20 l

Pocket Bender
ruční ohýbačka

MINIBATT
MONSTER XL24 startovací motorová

sada s testerem a kapacitou
do 35.000 mAh. 

SPIT
321 SDS+ kombinované kladivo

AEG
BSB 18C2 BL LI-202C 18V

kompaktní bezuhlíková příklepová vrtačka,
2 x 2,0 Ah PRO Li-Ion aku, nabíječka, kufr



SEZNAM ODMĚN

∙ KUPÓN NA ZBOŽÍ v hodnotě 1.500,- Kč vč. DPH                                                                                                         
 (zboží dle vlastního výběru na pobočkách STŘECHA  
 SPECIÁL) 
∙ SNICKERS Softshell vesta černá (velikost XS-XXXL)
∙ BERNER Led kapesní svítilna (7+1) + Multifunkční   
 čelovka
∙ PASLODE Sponkovací kladivo HT550C (6-8 mm)
∙ PASLODE Mechanický sponkovač CS5000 (6-14 mm)
∙ SPIT Natloukací hmoždinky HIT M 6-5/32 BIDON
 1000 ks v balení
∙ STUBAI Sada pokrývačského nářadí 
∙ STABILA Teleskopická vodováha, Typ 80T/ 80 - 120 cm
∙ MILWAUKEE Sada nůžek na plech + kladivo 355mm
∙ MILWAUKEE VodováhaTorpedo 25 cm + Měřící pásmo  
 STUD 7,5m 
∙ MILWAUKEE ShockWave Impact Duty Bit Sada 70 ks  
 bitů a nástrčných klíčů + Měřící pásmo STUD 7,5m
∙ BRENNENSTUHL Mobilní LED reflektor s kabelem
 5 m (IP65, 50W)
∙ STABILA Laserový měřič vzdálenosti  LD 220
∙ RHINO Safe Clamp upínací systém na žebříky - 1 pár
∙ MILWAUKEE ShockWave Impact Duty Bit Sada 62 ks  
 bitů a nástrčných klíčů

∙ KUPÓN NA ZBOŽÍ v hodnotě 3.000,- Kč vč. DPH 
 (zboží dle vlastního výběru na pobočkách STŘECHA  
 SPECIÁL)
∙ AEG OMNI-300 SET elektrické multifunkční nářadí  
 včetně příslušenství, taška
∙ AEG SBE750RE příklepová vrtačka
∙ SNICKERS Mikina FlexiWork fleecová s kapucí   
 + Funkční triko bezešvé LiteWork
∙ STUBAI - SET kleště falcovací 60 mm přímé s   
 oplastovanými čelistmi  + zahnuté 45° NEREZ 
∙ SNICKERS Kalhoty DuraTwill laclové 
∙ SNICKERS Bunda AllroundWork Softshell reflexní
∙ AEG STEP 100X přímočará pila, 700W
∙ MILWAUKEE Měřící pásmo 100m s otevřenou cívkou
 a dvojí stupnicí
∙ AEG WS10-125 malá úhlová bruska 1000W
∙ AEG EX125ES exentrická bruska
∙ AEG HG600V horkovzdušná pistole
∙ MINIBATT STR startovací motorová sada s kapacitou  
 do 12.000 mAh. 
∙ HRDLOVAČKA sada průměr 80 + 100 
∙ KOMA Jednoduchý hořák KP L-500/60 (10m hadice)

∙ KUPÓN NA ZBOŽÍ v hodnotě 4.500,- Kč vč. DPH 
    (zboží dle vlastního výběru na pobočkách STŘECHA  

 SPECIÁL)
∙ MILWAUKEE PACKOUT pojízdný box
∙ SPIT AGP 125V Úhlová bruska bez kotouče
∙ STUBAI SET 11-ti dílný nářadí pro klempíře v tašce
∙ AEG US 900 XE 900W šavlová pila/Kufr, 4 m kabel, 2 

plátek
∙ AEG  BR1218C-0 stavební rádio
∙ AEG BSB 18G3 LI-202C 18V příklepová vrtačka 2 x 2,0 

Ah akumulátor, nabíječka
∙ AEG KH24IXE 800W kombinované kladivo SDS-plus s 

FIXTEC sklíčidlem, kufr, příd. madlo, kovový hloubkový 
doraz, 4 m kabel

∙ LANEX Set ECO EvoBelt univerzální postroj EVO BELT 
(velikost M-XXL), lanostop  15m, karabina AZ002, 
kotvící smyce 120 cm, pracovní ochranná přilba 
CONCEPT, univerzální přepravní vak

∙ KOMA Celo tytanový střešní hořák KP50 L-700 + 10m 
hadice

∙ AEG přímočará pila s horním držením STEP 1200 BX, 
600W, plátek, ochrana proti otřepu, vak na piliny, 4 m 
kabel, adaptér odsávání, kluzná patka,  kufr  

∙ STABILA LAX 50 G Laser křížový - zelený
∙ STABILA LD-420 Laserový dálkoměr 
∙ AEG BBH 18C-0 18V kompaktní SDS-Plus kladivo se 4 

režimy, bez aku a nabíječky
∙ AEG BS 12C2 Li - 152B Aku vrtačka / šroubovák IN2

∙ KUPÓN NA ZBOŽÍ v hodnotě 6.000,- Kč vč. DPH 
  (zboží dle vlastního výběru na pobočkách STŘECHA  

 SPECIÁL)
∙ MAKITA Aku kávovar na stavbu 
∙ BIEGETEC Uzavírač dvojité úhlové drážky s oplastova-

nými čelistmi
∙ PRIME TELESTEPS Teleskopický žebřík 3,5 m se 
stabilizátorem
∙ MINIBATT MONSTER XL24 startovací motorová sada s 

testerem a kapacitou do 35.000 mAh 
∙ Pocket Bender - ruční ohýbačka
∙ AEG AP2-200 ELCP Průmyslový vysavač, 1200W, 20 l
∙ AEG BSB 18C2 BL LI-202C 18V kompaktní bezuhlíková 

příklepová vrtačka, 2 x 2,0 Ah PRO Li-Ion aku, 
nabíječka, kufr

∙ SPIT 321 SDS+ kombinované kladivo



odměny získáte nákupem
vybraných prémiových produktů

PRÉMIOVÉ PRODUKTY



PRÉMIOVÉ PRODUKTY

NOVINKA ROKU
LEHKÁ PLECHOVA
KRYTINA BMI AERODEK

■ BMI Aerodek Tradition 
Plus Plechové šablony 
Tradition Plus zajistí trvanli-
vou a pevnou střechu 
odolnou vůči povětrnost-
ním vlivům. Povrch z přírod-
ního kamenného granulátu
snižuje riziko sjíždění sněhu 
a tlumí hluk deště. Krytina 
je vhodná pro všechny typy 
střech od sklonu 12° až po 
svislou plochu. BMI Aerodek 
Tradition Plus je ideální pro 
novostavby i rekonstrukce.

■ BMI Aerodek Unique Plus P
A BMI Aerodek Unique Plus S

Plechové šablonyUnique 
Plus jsou lehké ale pevné,
s mimořádnou odolností
vůči povětrnostním vlivům, 
trvanlivostí a stálobarevností. 
Jsou vhodné pro střechy se
sklonem od 12° až po svislé
plochy. Lepších akustických 
vlastností u varianty Plus P 
bylo dosaženo nalepením 
bitumenového magnetické-
ho pásu s povrchovou 
úpravou Antiblok ze spodní 
strany šablony.

Tradition

Tradition Plus

Unique

Unique Plus

18

BETONOVÉ TAŠKY - ZÁKLADNÍ
PLECHOVÁ KRYTINA BMI AERODEK

NOVINKA ROKU



PRÉMIOVÉ PRODUKTY
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PRÉMIOVÉ PRODUKTY

www.doerken.com/cz

8

DELTA-MAXX PLUS

Difuzně otevřená, větrotěsná 
pojistná hydroizolace
 s integrovaným samolepi-
cím okrajem pro dvoupláš-
ťové šikmé střechy zateple-
né na celou výšku krokví. Pro 
střechy bedněné i bez 
bednění i pro fasády 
s obkladem s uzavřenými 
spárami. 25 let záruka!

DELTA-PENTAXX PLUS

Vysoce UV stabilizovaná, 
difuzně otevřená pojistná 
hydroizolace pro bedněné
i nebedněné šikmé střechy.
S integrovanými samolepicí-
mi okraji na obou stranách 
role. 20 let záruka!

DELTA-PENTAXX

Vysoce UV stabilizovaná, 
difuzně otevřená pojistná 
hydroizolace pro bedněné
i nebedněné šikmé střechy.

DELTA-PENTAXX S PLUS

Vysoce UV stabilizovaná, 
difuzně otevřená a mřížkou 
zpevněná pojistná hydroizo-
lace pro bedněné i nebed-
něné šikmé střechy.
S integrovanými samolepicí-
mi okraji na obou stranách 
role.

POJISTNÁ
HYDROIZOLACE



PRÉMIOVÉ PRODUKTY
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PRÉMIOVÉ PRODUKTY

36

RAPI-TEC
®



PRÉMIOVÉ PRODUKTY

48ITW Befestigungssysteme GmbH



PRÉMIOVÉ PRODUKTY

26



PRÉMIOVÉ PRODUKTY

42
PENOROOF
je systém střešního pláště s 
požární odolností REI 30 (30 
minut), skládá se z desek 
minerální vaty (2 x 30 mm),
pěnového polystyrenu EPS, 
které jsou společně s povla-
kovou střešní krytinou
a parozábranou mechanicky 
kotvené do trapézového 
plechu.

42

10



PRÉMIOVÉ PRODUKTY

Inspirací pro SRP Click je 
tradiční falcovaná krytina se 
stojatou drážkou. 
■ v současnosti nejžádanější 
krytina, s jednoduchou a 
rychlou montáží
■ využitelná i na opláštění 
fasád 
■ redukce vibrací způsobe-
ných deštěm pomocí vrstvy 
Sound Control

32

Krytiny v povrchové úpravě PREMIUM Mat
Bezpečnostní prvky střech SAFETY

www.lindabstrechy.cz



Náklady, %

Roky

Jak se projeví méně kvalitní materiály respektive  
„Na co si dát pozor“:
Vrstva zinku, kvalita povrchové úpravy a nebo chemické složení ocelového jádra je při běžném pohledu na libovolnou 
krytinu těžké odhadnout, ale určité nápovědy existují. Všímejte si např. toho, kolik střech změní v relativně krátké 
době odstín své povrchové úpravy. Krytiny Ruukki namontované před více než 20 lety (v té době prodané pod názvem 
Rannila) se mohou pochlubit nezměněným odstínem, což napovídá velmi dlouhé životnosti. Kvalita povrchových úprav 
je oceňována také při montáži, kdy díky vyšší odolnosti proti poškrábání nedochází k poškození povrchové úpravy.

Použití ocelového jádra o vyšší mezi pevnosti kluzu (280MPa) ocení jak řemeslníci při montáži, krytina se tolik 
nedeformuje (je sníženo riziko promáčknutí krytiny) a montáž probíhá rychleji, tak koncový zákazníci, protože krytina 
z tohoto druhu oceli snese přísnější měřítka z estetického hlediska.

Další trik, který je bohužel pro koncové zákazníky stěží odhalitelný, spočívá v úmyslném zeslabování plechů či 
ochranné zinkové vrstvy. Tento nešvar může vést k rychlému opotřebení střechy a radost ze zdánlivě výhodné koupě 
rychle pomine. „Pro běžného zákazníka těžko odhalitelný trik spočívá v úmyslném zeslabování plechů z oficiálně 
deklarovaných 0,5 mm tloušťky na 0,45 mm i méně. Stejně tak ochranná vrstva zinku bývá předmětem podvodů, kdy 
namísto nezbytných 275g/m2 hazarduje výrobce levných materiálů s 200-250 g, což přirozeně snižuje dlouhodobou 
ochranu proti korozi.

U našich výrobků je vše deklarováno nesmazatelným inkoustem na vnitřní straně s uvedením data a kódem výrobního 
závodu.

www.ruukkistrechy.cz

Záruky!
Díky zpracování vlastní oceli v našich závodech za přísné kontroly kvality, můžeme v Ruukki garantovat tloušťku všech 
povrchových ochranných vrstev. Proto jsou naše garance bez amortizace či skrytých podmínek až na 50 let. Někteří 
výrobci nabízející nevýhodné podmínky se snaží vzbudit v zákaznících důvěru a nelichotivými detaily se pochopitelně 
neradi chlubí. Jedním s častých triků je nutnost „registrace” zakoupeného produktu během krátké doby po nákupu. 
Pokud k tomu nedojde, slíbená dlouholetá záruka nebude platná. Další nechvalnou praktikou je maskování podstatných 
informací do nenápadného odstavce, který je navíc často psán drobným písmem. Může se tam například ukrývat 
informace o amortizaci zakoupené střešní krytiny v řádech 5-8 % ročně, což při případné reklamaci může znamenat 
obrovské snížení původní hodnoty.
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KVALITA

PLATNÝ OD 1.7. 2018

CENÍK STŘEŠNÍCH 
KRYTIN, OKAPŮ 
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

2018 - 2. vydán
í

20

STŘEŠNÍ KRYTINY V TŘÍDÁCH KVALITY
Ruukki 50+, Ruukki 40

T20 (GreenCoat Pural 
BT/Pural BT Matt)
T20 GreenCoat Crown BT

■ Adamante
■ Decorrey Grand
■ Finnera
■ Frigge
■ Hyygge
■ Monterrey
■ Monterrey Grand
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COMAX FALC S HLINÍKO-
VÝM JÁDREM URČENÝM 
PRO FALCOVÁNÍ

Vhodný pro veškeré detaily 
šikmých střech se sklonem 
již od 4°. 

■ Povrchová úprava - PES 
Texturní s 30 μm
  - záruka 50 let
■ Povrchová úprava - 
PUR/PA s 55 μm
  - záruka 65 let
■ Šíře svitku 600 mm
■ Tloušťka materiálu 0,70 mm
■ Varianty: 3009 červená, 
8017 hnědá, 9005 černá, 
7016 antracit

COMAX TAŠKA s hliníko-
vým jádrem

Jedinečná profilovaná 
střešní krytina s kvalitním 
hliníkovým jádrem 
a jedinečnou povrchovou 
úpravou STUCCO 
s texturním nánosem 
ochranného laku. 

■ Povrchová úprava PES 
texturní MAT + STUCCO,     
   - záruka 45 let
■ Tloušťka materiálu 0,60 mm
■ Efektivní šířka profilu 
1.120 mm
■ Varianty: 3011 červená, 
8017 hnědá, 9005 černá, 
7016 antracit 

COMAX BoCo 330

Designová falcovaná šablona 
pro veškeré tvary střech a 
fasád včetně oblých se skry-
tým kotvením.

■ Povrchová úprava PES
HD TEXT „MAT“      
- záruka 50 let
■ Tloušťka materiálu 0,70 mm
■ Výška profilu 16 mm
■ Rozměr šindele 350x350 mm
■ Krycí rozměr 330x330 mm
■ Spotřeba na m2 9,18 ks
■ Přibližná váha na 1 m2 
krytiny 2,11 kg
■ Minimální sklon 22°
■ BSK do 600 m.n.m. 30°

COMAX FALC S OCELO-
VÝM POZINKOVANÝM 
JÁDREM

Lakované ocelové svitky 
s nánosem ochranné 
vrstvy zinku 275 g/m2 

■ Povrchová úprava - 
PUR/PA 55 μm
  - záruka 40 let
■  Šíře svitku 620 mm
■  Tloušťka materiálu 
0,55 mm
■ Varianty: 3009 červená,
7016 antracit, 8017 hnědá, 
9005 černá

COMAX TAŠKA s ocelo-
vým pozinkovaným 
jádrem

Tento velice houževnatý 
materiál krytiny v sobě 
spojuje odolnost oceli 
s nadčasovostí a estetikou 
tradičního tvaru a prémio-
vého laku o nánosu 55 mik.

■ Povrchová úprava 
PUR/PA
 - záruka 40 let
■ Tloušťka materiálu 
0,50 mm
■ Efektivní šířka profilu 
1.120 mm
■ Varianty: 3009 červená, 
8017 hnědá, 9005 černá, 
7016 antracit

36

COMAX FALC
COMAX TAŠKA MAXI
COMAX BoCo 330

Farmářské bimetalové 
šrouby pro Comax taška 
MAXI v prémiové kvalitě 
a v barvě krytiny se 
zárukou funkčnosti 50 let

RAL 3011, 7016, 8004, 8017, 
9005
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Glazura Amadeus černá
Glazura Amadeus natur

Francouzská 12
Glazura Amadeus červená
Glazura Amadeus černá

18

Srdcovka 11
Glazura kaštanově hnědá
Glazura břidlicově černá

Románská 12
Glazura Amadeus červená
Glazura Amadeus černá
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Střešní okna řady Standard Plus a Premium
Motory pro dálkové ovládání
Velux Active

Střešní okno GGL/GGU 
s horním ovládáním

■  Horní ovládací madlo
■  Celodřevěné/bezúdržbové 
provedení
■  Nízkoenergetické bezpečné 
trojsklo
■  Integrovaná ventilace
■  Filtr proti prachu a hmyzu
■  Systém izolace 
ThermoTechnologyTM
■  Speciální těsnění
■  Redukce venkovního hluku 
a hluku z deště
■  Samočistící vrstva
■  Vrstva proti rosení 
venkovního skla
■  Možnost adaptace na 
dálkové ovládání

VELUX ACTIVE 
AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ 
VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

■ Řídicí jednotka vnitřního 
prostředí KIX 300 EU
■ Doplňkový Velux Active 
senzor vnitřního prostředí 
KLA 300 EU
■ Přídavný Velux Active 
centrální vypínač KLN 300 EU

Získejte dodatečnou 
motorizací oken řady 
Standard Plus komfort 
a pohodlí řady Premium

      Premium komfort za       
      Standardní cenu!

      Extra várka bodů!
     (KMG 100K = 100 bodů)

Dálkově ovládané okno 
GGL/GGU INTEGRA nebo 
SOLAR

■  Horní ovládací madlo
■  Celodřevěné/bezúdržbové 
provedení
■  Nízkoenergetické bezpečné 
trojsklo
■  Integrovaná ventilace
■  Filtr proti prachu a hmyzu
■  Systém izolace 
ThermoTechnologyTM
■  Speciální těsnění
■  Vrstva proti rosení 
venkovního skla
■  Dálkový ovladač
■  Dešťový senzor
■  Připraveno pro VELUX 
ACTIVE

Střešní okno GLL/GLU se 
spodním ovládáním
(nevztahuje se na GLU0051)

■  Venkovní provedení z hliníku
■  Spodní ovládací klika – 
vhodné pro umístění do vyšší 
polohy
■  Celodřevěné/bezúdržbové 
provedení
■  Energeticky úsporné trojsklo 
Uw 1,1
■  Dvoustupňový systém 
ventilace
■  Filtr proti prachu a hmyzu
■  Systém izolace 
ThermoTechnologyTM
■  Speciální těsnění

Střešní okno GLL/GLU
s horním ovládáním
(nevztahuje se na GLU0051)

■  Venkovní provedení z hliníku
■  Horní ovládací madlo
■  Celodřevěné/bezúdržbové 
provedení
■  Energeticky úsporné trojsklo 
Uw 1,1
■  Integrovaná ventilace
■  Filtr proti prachu a hmyzu
■  Systém izolace 
ThermoTechnologyTM
■  Speciální těsnění
■  Možnost adaptace na 
dálkové ovládaní
■  Možnost instalace VELUX 
ACTIVE

4

Výklopně-kyvné okno 
GPL/GPU

■  Horní ovládací madlo
■  Celodřevěné/bezúdržbové 
provedení
■  Nízkoenergetické bezpečné 
trojsklo
■  Integrovaná ventilace
■  Filtr proti prachu a hmyzu
■  Systém izolace 
ThermoTechnologyTM
■  Speciální těsnění
■  Vrstva proti rosení 
venkovního skla
■  Dálkový ovladač
■  Dešťový senzor
■  Připraveno pro VELUX 
ACTIVE

body

POHONY K OVLÁDÁNÍ OKNA

Manuálně ovládané střešní okno 
VELUX můžete inovovat tak, aby 
fungovalo jako elektrické nebo 
solárně napájené střešní okno.

■ Solární pohon KSX 100K
Set k adaptaci okna na solární 
pohon pro střešní okna VELUX s 
manuálním horním ovládáním.

■ Elektrický pohon KMG 100K
Motorická jednotka určená k 
modernizaci manuálně otvírané-
ho střešního okna na dálkové 
ovládání s elektrickým pohonem.

■ Napájecí zdroj KUX 110
Napájecí systém pro elektricky 
ovládané výrobky VELUX (střešní 
okna, venkovní nebo vnitřní 
doplňky).
Zdrojem KUX 110 je možné 
ovládat resp. napájet až 5 elektric-
kých výrobků VELUX.

100



PRÉMIOVÉ PRODUKTY

100
bodů

48
bodů

18
bodů

36
bodů

8
bodů

20
bodů

32
bodů

26
bodů

48
bodů

36
bodů

32
bodů

8
bodů

48
bodů

18
bodů

4
body

10
bodů

42
bodů



55

tel.: 605 281 647

tel.: 725 102 404

tel.: 724 371 991

9. května 2452 (Areál STS)

tel.: 737 203 042

tel.: 724 433 977

franšíza

franšíza




