
VĚRNOSTNÍ PROGRAM
Na celou sezónu 1. 3. – 30. 11. 2021



✓ Garance kvality 

✓ Kvalita prověřená zkušenostmi 

✓ Zkušenosti za skvělou cenu…

… to je

Největší síť 
specializovaných prodejců

S bolavým zubem nepůjdete 
za všeobecným 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…

SVĚŘTE SVOU STŘECHU 

SPECIALISTŮM

w w w.strecha-special.cz



Vážení zákazníci,

v současné době, tak skoupé na radosti, Vás chceme potěšit dobrou zprávou. Opět jsme pro Vás připravili oblíbený 
VĚRNOSTNÍ PROGRAM STŘECHA SPECIÁL 2021 a nachystali v něm nové hodnotné odměny.

V katalogu, který držíte v ruce, se seznámíte s připravenými odměnami i s tím, kolik bodů k jejich pořízení budete 
potřebovat. Také zde zjistíte, jak a za jaké zboží si potřebné body nastřádat. Případné nejasnosti Vám rádi a ochotně 
vysvětlí naši prodejci.

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU:

• Body získáváte za nákup PRÉMIOVÝCH PRODUKTŮ, přičemž bodový zisk se u různých produktů liší.

•  Deklarovaný počet bodů u daného PRÉMIOVÉHO PRODUKTU získáte za každých 1 000 Kč (bez DPH),  
zaplacených za tento výrobek.

•  Získané body můžete směnit za odměny ve formě kvalitního vybavení pro Vaši práci, případně  
za kupóny na zboží.

•  Pro čerpání odměny je třeba nastřádat potřebný počet bodů pro danou kategorii. Pak máte nárok  
na jednu odměnu z příslušné nabídky.

•  Body se v průběhu trvání VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU 2021 stále načítají (i když už jste si odměnu  
v nižší kategorii vybrali), takže máte možnost v tomto ročníku získat celkem 3 hodnotné odměny.

• VĚRNOSTNÍ PROGRAM 2021 startuje 1. března 2021 a končí 30. listopadu 2021.

• Své body můžete uplatnit do 10. prosince 2021, po tomto datu bohužel bez náhrady propadají.

•  Kupón na zboží, který je možnou odměnou v 2. a 3. kategorii, lze využít již na příští nákup. Platný je od data 
převzetí do 10. 12. 2021 (včetně) a je nepřenosný. Hodnota nákupu musí odpovídat hodnotě kupónu (minimálně 
stejná nebo vyšší). Lze uplatnit více kupónů současně, ovšem stále za podmínky, že hodnota nákupu nebude nižší 
než součet hodnot uplatňovaných kupónů. Kupóny na zboží lze uplatnit ve všech prodejních místech společníků 
STŘECHA SPECIÁL, na zboží dle vlastního výběru (podmínky uplatnění kupónů viz www strecha-special.cz).

•  VĚRNOSTNÍ PROGRAM je určen pouze realizačním firmám s uzavřenou rámcovou – odběratelskou smlouvou.

•  Pořádající sdružení STŘECHA SPECIÁL si vyhrazuje právo nabídnout náhradní odměnu srovnatelné hodnoty, 
kvality a druhu v případě, že vybraná odměna nebude dostupná.

•  Pořádající sdružení STŘECHA SPECIÁL si vyhrazuje právo nepřiznat odměnu z VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU 
v případě, že platební morálka žadatele je neuspokojivá.

Těšíme se, že se stejně jako v minulých letech zapojíte do akce VĚRNOSTNÍ PROGRAM STŘECHA SPECIÁL  
a my Vás brzy budeme moci odměnit hodnotnými cenami.
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SBÍREJ A ZÍSKEJ
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Dvojitá tesařská kapsa s logem STŘECHA SPECIÁL
- ruční výroba
- pravá kůže

Mnohem více  

báječných odměn  

na vás čeká  

na dalších stránkách

>>

Široké měřící pásmo Premium 8 m
- zesilněných prvních 15 cm pásma
- nylonová ochrana proti roztržení
- neláme se až do vysunutí 3,5 m
- patentované zastavování pásma prsty
- čitelný oboustranný potisk
- spona za opasek i možnost zavěšení
- odolné pouzdro s vyztužením

Nůž Blue Line 240 mm se dvěma čepelemi
- trapézová/háková + sklápěcí čepel
- sklápěcí mechanismus se obsluhuje jednou rukou
- snadná výměna čepele
- odolné kovové tělo
- mnohostranné použití

750
bodů

kategorie

Sada bitů Shockwave Impact Duty 56 ks 
- určené pro příklepové šroubováky
- vhodné pro náročné aplikace při vysoké zátěži
- snížená pravděpodobnost vyskočení bitu ze záběru
- komplexní řešení pro vrtání i šroubování
- pružné a méně lámavé
- odolnější proti otřesům při rázech
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Sponkovací kladivo HT550C 
- lehký ruční sponkovač
- spony série 50 (pozinkované a nerezové)
- délka spon 6 a 8 mm
- kapacita zásobníku 168 spon 
- hmotnost 1,0 kg

K
U

P
Ó

N
 N

A
 Z

B
O

Ž
Í

B
E

R
N

E
R

M
IL

W
A

U
K

E
E

S
N

IC
K

E
R

S
 W

O
R

K
W

E
A

R
 

Větruodolná 
a vodoodpudivá 
softshellová vesta
- barva černá
- velikost XS až XXXL
-  prodyšný a elastický 

materiál
-  perfektní k bundě 

s kapucí, svetru nebo 
fleecové mikině

Kupón na zboží v hodnotě 1 500 Kč vč. DPH
 Zboží dle vlastního výběru na pobočkách  
STŘECHA SPECIÁL

Led kapesní svítilna + Multifunkční čelovka 
KAPESNÍ SVÍTILNA:
- 7 LED diod pro hlavní světlo a 1 LED bodové světlo
- magnet a spona na zadní straně
- micro USB nabíjecí konektor
ČELOVKA:
- 7 variant osvětlení, vč. zelené a červené
- flexibilně otočná o 90°
- až 3 hodiny svícení
- červené zadní světlo pro bezpečnost
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Sada nůžek na plech + kladivo  
SADA NŮŽEK:
- pravé + přímé + levé
- extra odolné chromované nože
- vroubkované břity zabraňují sklouznutí
- pákový efekt usnadňuje řezání
KLADIVO:
- kovové tesařské kladivo
- velikost 355 mm
-  nechybí magnet a vyta-

hovač hřebíků
-  přesné vyvážení pro lepší 

manipulaci

KUPÓN
NA ZBOŽÍ

kategorie

1 700
bodů
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Ohýbací kleště na okapové háky 
- klempířské kleště na ohýbání okapových háků
- nastavení úhlu ohnutí
- do tloušťky max. 8 mm
- celková délka 630 mm
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Bezpečnostní postroj YT-74220 s bederním pásem   
- ochrana před pádem z výšky
- univerzální velikost
-  hřbetní upevňovací  

bod pro připevnění 
tlumiče

-  přední upevňovací 
bod pro záchranné 
operace

-  prodyšná podšívka 
v pase

-  testováno v akredi-
tované laboratoři

Falcovací kleště 60 mm zahnuté 45° NEREZ 
- poplastované čelisti
- materiál ušlechtilá nerez
- ramena a čelisti kaleny
- rukojeti potaženy plastem

Kabelový buben BAT s ocelovým korpusem 
a kabelem 40 m 
- stavební kabel pro použití ve venkovním prostředí
- ochrana proti přehřátí
-  4 zásuvky se samoza-

víracími ochrannými 
víčky

- perfektní navíjení
-  mimořádně stabilní 

přenosný stojan

YATO opasek na nářadí + STUBAI Tesařské kladivo 
s magnetem 
Opasek:
- délka pásku 120 cm
- 21 prostorných kapes
- ideální pro pokrývače, tesaře a práce ve výškách
- opasek z přírodní kůže, kapsy z odolného nylonu
- rukojeť pro připevnění kladiva
Kladivo:
- kované tesařské/pokrývačské kladivo
- trubková ocelová násada
- neklouzavá gumová rukojeť
- permanentní magnet
- hmotnost 800 g

1 700
bodů

kategorie
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Ruční ohýbačka   
-  max. výška ohybu 20 nebo 50 mm
- ohýbá až do 100°
-  možnost ohýbání v rohu  

(např. parapety)
-  tloušťka materiálu do 1 mm
-  dlouhá životnost a vynikající výkon
-  nejvyšší kvalita a funkčnost
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Kupón na zboží v hodnotě 6 000 Kč vč. DPH
 Zboží dle vlastního výběru na pobočkách  
STŘECHA SPECIÁL

Uzavírač dvojité úhlové drážky s oplastovanými 
čelistmi 
- uzavření drážky snadno a rychle
- vhodný pro všechny materiály
- ideální pro hliník a lakované kovy
- nepoškozuje povrch
- vhodný i na lemování fasád
- čelisti s PVC vložkou s dlouhou životností
- široká rukojeť
- vyrobeno z materiálu nejvyšší kvality

KUPÓN
NA ZBOŽÍ

MINIBATT MONSTER XL24 startovací motorová 
sada s testerem 
- kapacita do 35.000 mAh
- výstup 24 V s upínacími svorkami ke startování
- 2 výstupy USB 5 V/4 A
- výstup 12 V/12 A pro nabíjení elektronických zařízení
- nabití do plné kapacity za 10 hodin
- nabíjení ze zásuvky 220 V nebo zásuvky v autě 12 V
- náboj si baterka udržuje až 6 měsíců

5 500
bodů

kategorie
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Kompaktní vrtačka/šroubovák BS18C2 LI-202C 18V  
- v sadě akumulátor 2 x 2,0 Ah, nabíječka a kufr
- délka jen 187 mm
- náročné aplikace s vysokým kroutícím momentem
- 2 rychlosti (450 a 1 800 ot./min)
- robustní přepínač režimu
-  LED osvětlení pracovní plochy
-  chod  

vpřed/vzad
-  ochrana proti  

přetížení
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Bezuhlíková řetězová pila ACS 18B30-0 18V 
- součástí není akumulátor ani nabíječka
- velmi výkonný motor
- lišta Oregon 30 cm s rychlostí 10 m/s
- mechanická a elektrická brzda motoru
- ideální vyvážení pro pohodlné použití
- snadné doplňování oleje
- nastavení napínání řetězu

Bezpečnostní set ECO - EvoBelt   
-  univerzální 

postroj
-  velikost  

M až XXL
- lanostop 15 m
-  kotvící smyce 

120 cm
-  pracovní 

ochranná přilba 
CONCEPT

-  univerzální 
přepravní vak

Teleskopický opěrný žebřík 3 m  
- možnost nastavení na optimální výšku
- kompaktní rozměry pro skladování a přepravu
- ideální pro použití v malých prostorech
- použití v úhlu 75° stupňů
- drážkované příčky jsou vodorovné se zemí

Set 2x 18V Prolithium-Ion 5.0 Ah AKUMULÁTOR 
+ BL1418 NABÍJEČKA 
- lithiový akumulátor AEG s kapacitou 5,0 Ah
-  stejně velký a těžký jako 4.0Ah akumulátor,  

výdrž o 25 % delší
- kompatibilní se vším AEG 18V nářadím
- ukazatel stavu akumulátoru
- velký chladič

Kombinované kladivo BBH 12 LI-401C, 12V  
+ akumulátor + nabíječka + kufr     
- kladivo SDS+ tvaru L
- ideální pro vrtání do betonu až do průměru 13 mm
- energie úderu 0,9 J pro velký výkon
- po vypnutí příklepu vrtání do dřeva, kovu či dlaždic
- akumulátor 4,0 Ah

kategorie

5 500
bodů
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PLOCHÝCH STŘECH
SYSTÉMY ODVODNĚNÍ

Odměny získáte nákupem
vybraných prémiových produktů



BETONOVÉ TAŠKY – ZÁKLADNÍ
CLASSIC STAR, TEGALIT STAR, PROTECTOR PLUS

www.bramac.cz

15
bodů

CLASSIC STAR, TEGALIT STAR

Povrch:
■ velmi hladký a atraktivní povrch
■  povrch tašky tvoří vrstva vysoce probarveného  

mikrobetonu a speciální pigmenty
■  speciální pigmenty zajišťují odraz infračerveného záření

Technické údaje CLASSIC STAR:
■ krycí šířka 300 mm
■ závěsná délka 398 mm
■ bezpečný sklon 22°
■ minimální sklon 12°

Technické údaje TEGALIT STAR:
■ krycí šířka 300 mm
■ závěsná délka 396 mm
■ bezpečný sklon 25°
■ minimální sklon 15°

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Povrch:
■ hladký, estetický povrch
■  povrch tašky tvoří vrstva vysoce probarveného  

mikrobetonu

Technické údaje CLASSIC PROTECTOR PLUS:
■ krycí šířka 300 mm
■ závěsná délka 398 mm
■ hmotnost cca 4,3 kg/ks
■ bezpečný sklon 22°
■ minimální sklon 12°
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STAVEBNÍ CHEMIE

48
bodů

www.denbraven.cz

ZAKRÝVACÍ PLACHTA  
S KOVOVÝMI OKY PROFI

■  rozměry v metrech: 2x3, 3x4, 4x5, 4x6, 5x6, 
5x8, 6x10, 8x12 a 10x15

12

PISTOLOVÉ PUR PĚNY

■ Thermo Kleber ROOF 750 ml

MS LEPIDLA A TMELY (kartuše)

■ MAMUT GLUE 290 ml
■ MS UNIFIX 290 ml
■ MS UNIFIX CLEAR 290 ml
■ MS UNIFIX METAL 290 ml

KOTVÍCÍ TECHNIKA (kartuše)

■ Chemická kotva POLYESTER 300 ml
■ Chemická kotva ARCTIC 280 ml

BITUMENOVÉ TMELY (kartuše)

■ Střešní bitumenový tmel 310 ml

SPECIÁLNÍ TMELY (kartuše)

■ Klempířský tmel PU PROFI 300 ml
■ Kaučukový střešní tmel 280 ml

ASFALTOVÁ PENETRACE

■  Asfaltový penetrační lak DenBit ALP 300 
– kanystr 9 kg

TRUBIČKOVÉ PUR PĚNY

■  Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna 500 nebo 825 ml

TMELY A SILIKONY (kartuše)

■ Neutrální silikon OXIM 310 ml
■ PU 50 FC polyuretanový tmel 300 ml

HYDROIZOLACE

■  Reflexní ochranný lak DenBit REFLEX ALU 4,5 nebo 9 kg



POJISTNÁ HYDROIZOLACE

10
bodů

www.doerken.com/cz

DELTA-MAXX PLUS 

Difuzně otevřená, větrotěsná pojistná hydroizolace 
s integro vanými samolepicími okraji pro dvouplášťové šikmé 
střechy zateplené na celou výšku krokví. Pro střechy bedně-
né i bez bednění. Úspora materiálu až o 30% na valbových 
a stanových střechách.
25 let záruka! 

DELTA-PENTAXX PLUS

Vysoce UV stabilizovaná, difuzně otevřená pojistná hydroizo-
lace pro bedněné i nebedněné šikmé střechy. S integrovaný-
mi samolepicími okraji na obou stranách role.
20 let záruka!

DELTA-PENTAXX 

Vysoce UV stabilizovaná, difuzně otevřená pojistná hydroizo-
lace pro bedněné i nebedněné šikmé střechy. Patentovaná 
skladba textilií a funkčního filmu. 
20 let záruka!

DELTA-PENTAXX S PLUS

Vysoce UV stabilizovaná, difuzně otevřená a mřížkou 
zpevněná pojistná hydroizolace pro bedněné i nebedněné 
šikmé střechy. S integrovanými samolepicími okraji na obou 
stranách role.
20 let záruka!
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠIKMÉ STŘECHY

32
bodů

www.hpi.cz

KOMINICKÁ LÁVKA UNI - SET

■ délka 1 m
■ pro skládané krytiny
■ provedení rovné nebo boční
varianty: cihlově červená,  
červeno-hnědá, hnědá,  
antracit, černá

UNIVERZÁLNÍ NÁŠLAP TRAPAC

■ šířka 250 mm
■ pro skládané krytiny
■ pro 3 různé šířky vlny krytiny
varianty: pozink, červená, hnědá, černá

BEZPEČNOSTNÍ HÁKY

pro zajištění bezpečného pohybu  
po střeše
■  za kontralať (typ A) pro skládané 

krytiny
 varianty: pozink, červená, červe-
no-hnědá, hnědá, antracit, černá
■ pro břidlici a šindel
varianty: pozink, antracit
■ pro bobrovku
varianty: červená

OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA UNI 2000

■  pro rovné krytiny:  
bez hřebene 1000/30

■  pro profilované krytiny:  
s hřebenem 1000/90

varianty: červená, antracit

TĚSNÍCÍ PÁS EASY-FORM®

flexibilní těsnící pás
■ materiál hliník/butyl
■ roztažitelnost až 60 %
■ návin 5 m/role
■ šířka 250 nebo 300 mm
varianty: červená, hnědá, šedá,  
antracit, černá

VĚTRACÍ PÁS HŘEBENE A NÁROŽÍ VPS 310

k intenzivnímu větrání hřebene a nároží,  
se středovým výztužným páskem
■ návin 5 m/role
■ šířka 310 mm
varianty: červená, hnědá, antracit

OCHRANNÝ PÁS PROTI PTÁKUM AL

zabraňuje zalétávání ptáků  
do střešního pláště
■ návin 5 m/role
■ šířka 50/80/100 mm
■ varianty: přírodní, červená/hnědá, antracit/bílá

STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK 2 m

při správném rozložení  
bezpečnostních háků umožňuje  
pohyb kdekoliv po střeše bez  
potřeby montáže nášlapů
■ vhodný pro všechny typy krytin
■ šířka 355 nebo 450 mm
 varianty: pozink, červený, červenohnědý, hnědý, černý, antracit

KOMINICKÝ VÝLEZ

hliníkový plech s polyesterovou úpravou, 
lisovaný monoblok zamezující nežádou-
cím netěsnostem, těsnící pás
■ vnitřní rozměry 550x720 mm
varianty: červený, hnědý, boční červený, 
boční hnědý

VENTILAČNÍ TURBÍNY LOMANCO

pro trvalé odvětrávání střešních pláštů bez nutnosti použití 
elektrické energie
■  komplety ventilačních turbín BIB 12, BIB 14
varianty: hliník, bílá, červená (pouze BIB 12), hnědá, černá
BEB 14 – hliník
■  samostatné ventilační hlavice TIB 12, TIB 14
varianty: hliník, bílá, hnědá, černá
hlavice IB8 + základna
VP8 – hliník

14



SPOJOVACÍ MATERIÁL RAPI-TEC

32
bodů

www.hpmtec.cz

RAPI-TEC 2010

Speciální dvouchodý závit s asymetrickou geometrií pro 
velmi rychlé šroubování vrutů. Povrchová úprava bílý zinek. 
Zápustná hlava.
Dodáváme:
Ø 3,0 mm
Ø 3,5 mm

Ø 4,0 mm
Ø 4,5 mm

Ø 5,0 mm
Ø 6,0 mm

RAPI-TEC 2020

Nová generace vrutů s unikátní geometrií hlavy pro velmi čisté 
zapuštění do dřeva. Speciální dvouchodý závit s asymetrickou 
geometrií pro velmi rychlé šroubování vrutů. Povrchová úprava 
bílý zinek.
Dodáváme:
Ø 4 mm Ø 5 mm Ø 6 mm

RAPI-TEC SK

Stavební vrut se speciálním jednochodým rychlým závitem. 
Díky talířové hlavě je ve spoji velká svěrná síla. Povrchová 
úprava bílý zinek.
Dodáváme:
Ø 8 mm Ø 10 mm

RAPI-TEC SK TopTherm

Specializovaná varianta stavebních vrutů vhodná pro nadkrokevní 
izolace. Vysoce odolná povrchová úprava pro náročné prostředí. 
Testováno na 20 cyklů dle ČSN ISO 6988. Talířová hlava. 
Dodáváme:
Ø 8 mm

RAPI-TEC SK PLUS

Nová generace vrutů s talířovou hlavou a speciálním dvou-
chodým závitem s asymetrickou geometrií pro velmi rychlé 
šroubování vrutů. Povrchová úprava bílý zinek.
Dodáváme:
Ø 4 mm Ø 5 mm Ø 6 mm

RAPI-TEC HBS

Stavební vrut se speciálním jednochodým rychlým závitem. 
Určen pro všechny typy spojů. Povrchová úprava bílý zinek. 
Zápustná hlava.
Dodáváme:
Ø 8 mm Ø 10 mm Ø 12 mm

RAPI-TEC DO TESAŘSKÉHO KOVÁNÍ

Specializovaná varianta vrutu, určená pro upevňování tesař-
ského kování. Povrchová úprava bílý zinek.
Dodáváme:
Ø 5 mm Ø 8 mm Ø 10 mm

RAPI-TEC UniPlus

Nová řada Hi-tech vrutů je ideální pro práci s OSB deskami. 
Fungují excelentně díky druhému závitu pod hlavou, který 
eliminuje protočení vrutu a zajišťuje, aby hlavička byla zarov-
naná s povrchem.
Dodáváme:
Ø 3,5 mm Ø 4 mm Ø 4,5 mm Ø 5 mm

VRUTY RAPI-TEC JSOU VYRÁBĚNY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NEOBSAHUJÍCÍ ŠKODLIVÝ ŠESTIMOCNÝ CHROM.

15



MINERÁLNÍ VLNA 
PRO IZOLACI ŠIKMÉ STŘECHY

26
bodů

www.knaufinsulation.cz

UNIFIT řada izolací pro šikmé strechy

-  Vynikající tepelně technické vlastnosti: λD = 0,037 až 0,032 W/mK
-  Difúzně otevřený materiál: difúzní odpor minerální vlny je srovnatelný se vzduchem
-  Akustický komfort: minerální vlna pohlcuje hluk, přispívá tak ke zvýšení neprůzvučnosti stavební konstrukce

Unifit 032

Top výrobek pro zateplování 
šikmých střech

Unifit 032
Speciální značení pro snadné řezání. Bez nutnosti dodatečného upevnění.
Tlouštka [mm] Šírka [mm] Délka [mm] R [m2K/W] m2/role rolí/paleta m2/paleta

60 1 200 5 900 1,85 7,0800 24 169,92
80 1 200 4 400 2,50 5,2800 24 126,72
100 1 200 3 500 3,10 4,2000 24 100,80
120 1 200 2 900 3,75 3,4800 24 83,52
140 1 200 2 500 4,35 3,0000 24 72,00
160 1 200 2 200 5,00 2,6400 24 63,36
180 1 200 2 200 5,60 2,6400 18 47,52
200 1 200 2 000 6,25 2,4000 18 43,20

Unifit 033

Prémiová kvalita

Unifit 035
Speciální značení pro snadné řezání. Bez nutnosti dodatečného upevnění.
Tlouštka [mm] Šírka [mm] Délka [mm] R [m2K/W] m2/role rolí/paleta m2/paleta

50 1 200 11 000 1,40 13,2000 24 316,80
60 1 200 9 000 1,70 10,8000 24 259,20
80 1 200 7 000 2,25 8,4000 24 201,60
100 1 200 6 300 2,85 7,5600 24 181,44
120 1 200 5 300 3,40 6,3600 24 152,64
140 1 200 4 500 4,00 5,4000 24 129,60
150 1 200 4 200 4,25 5,0400 24 120,96
160 1 200 4 000 4,55 4,8000 24 115,20
180 1 200 3 500 5,10 4,2000 24 100,80
200 1 200 3 200 5,70 3,8400 24 92,16
220 1 200 3 300 6,29 3,9600 18 71,28
240 1 200 3 000 6,85 3,6000 18 64,80

Unifit 035

Optimální kvalita

Unifit 037
Speciální značení pro snadné řezání. Bez nutnosti dodatečného upevnění.
Tlouštka [mm] Šírka [mm] Délka [mm] R [m2K/W] m2/role rolí/paleta m2/paleta

60 1 200 12 100 1,60 14,5200 24 348,48
80 1 200 9 200 2,15 11,0400 24 264,96
100 1 200 7 400 2,70 8,8800 24 213,12
120 1 200 6 200 3,20 7,4400 24 178,56
140 1 200 5 300 3,75 6,3600 24 152,64
160 1 200 4 700 4,30 5,6400 24 135,36
180 1 200 4 100 4,85 4,9200 24 118,08
200 1 200 3 700 5,40 4,4400 24 106,56
220 1 200 3 400 5,90 4,0800 24 97,92
240 1 200 3 100 6,45 3,7200 24 89,28

Unifit 037

Standardní minerální izolace
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Unifit 033
Speciální značení pro snadné řezání. Zvýšená hydrofobizace materiálu.
Tlouštka [mm] Šírka [mm] Délka [mm] R [m2K/W] m2/role rolí/paleta m2/paleta

50 1 200 8 700 1,50 10,44 24 250,56
60 1 200 7 300 1,81 8,76 24 210,24
80 1 200 5 500 2,40 6,60 24 158,40
100 1 200 4 400 3,00 5,28 24 126,72
120 1 200 3 700 3,60 4,44 24 106,56
140 1 200 3 100 4,20 3,72 24 89,28
150 1 200 2 900 4,50 3,48 24 83,52
160 1 200 2 800 4,80 3,36 24 80,64
180 1 200 2 500 5,45 3,00 24 72,00
200 1 200 2 200 6,05 2,64 24 63,36
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www.lindabstrechy.cz

 

 

Krytiny v povrchu PREMIUM Mat
Bezpečnostní prvky střech SAFETY

Přestupte do PREMIUM třídy s povrchem Premuim Mat:

■ vysoká barevná stabilita
■ odolnost proti poškrábání
■ moderní matný vzhled
■ vysoká odolnost proti korozi
■ vysoká odolnost proti UV záření
■ nejlepší poměr kvalita/cena

PROFILOVANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

Taškové krytiny Lindab představují moderní a atraktivní způsob, jak zajistit domov před nepřízní počasí. Krytiny Lindab se vyzna-
čují vysokou kvalitou zpracování, nízkou hmotností a minimálními nároky na údržbu.

BEZPEČNOSTÍ PRVKY SAFETY

Lindab Safety je sortiment použitelný pro 
všechny běžné typy střech z všeobecně 
používaných materiálu. Jednotlivé prvky 
splňují požadavky evropských bezpečnostních 
norem. Lindab Safety je zároveň jednoduchý 
a montážně nenáročný materiál, což snižuje 
také finanční náročnost celého systému.

Lindab SRP Click

Inspirací pro SRP Click je tradiční falcovaná krytina se stojatou drážkou. 
V současnosti nejžádanější krytina, s jednoduchou a rychlou montáží. 
Vhodná a stále častěji využívaná také na fasády.
■ velmi atraktivní a nadčasový vzhled
■ vhodná na moderní novostavby i rekonstruované starší objekty
■ jednoduchá a rychlá montáž bez speciálních strojů nebo nářadí
■  možnost pokládky na nízké sklony střechy bez přidaných pojistných vrstev 

střešní skladby
■ kompletní systém s příslušenstvím
■  redukce vibrací způsobených větrem a deštěm vrstvou Sound Control
■ možnost využít i k opláštění fasády
■ široká škála barev
■ povrchové úprava Premium Mat
■ varianta STRONG ze silnějšího a pevnějšího plechu 0,6 mm
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PLYNOVÉ HŘEBÍKOVAČE PASLODE IMPULS 

14
bodů

www.itw.cz BODY ZÍSKÁTE I ZA HŘEBÍKY F-PACK NEBO H-PACK ZAKOUPENÉ K PRÉMIOVÝM HŘEBÍKOVAČKÁM.

PLYNOVÁ HŘEBÍKOVAČKA NA LEPEŇÁKY  
IM45 CW LITHIUM

■ Délka/Šířka/Výška: 317/127/315 mm
■ Hmotnost (vč. akumulátoru): 3 kg 
■ Kapacita zásobníku: 125 hřebíků
■ Délka hřebíku: 22–35 mm
■ Průměr drátu: 3,0 mm
■ Typ hřebíku: hřebíky ve svitku 16°, na drátku
■ Kapacita plynu: 1 000 upevnění
■ Kapacita akumulátoru: 4 200 výstřelů
■ Doba nabíjení akumulátoru: 90 min.
■ Rychlost vstřelování: 2 hřebíky/s

PLYNOVÁ HŘEBÍKOVAČKA NA FALCOVANOU KRYTINU 
IM45GN LITHIUM 

■ Délka/Šířka/Výška: 317/135/335 mm
■ Hmotnost (vč. akumulátoru): 2,75 kg
■ Kapacita zásobníku: 125 hřebíků
■ Délka hřebíku: 25–45 mm
■ Průměr drátu: 2,5–2,8 mm
■ Typ hřebíku: hřebíky ve svitku, GN-Tape
■ Kapacita plynu: 1 000 upevnění
■ Kapacita akumulátoru: 4 200 výstřelů
■ Doba nabíjení akumulátoru: 90 min.
■ Rychlost vstřelování: 2 hřebíky/s

PLYNOVÁ HŘEBÍKOVAČKA IM90Xi

■ Délka/Šířka/Výška: 325/121/383 mm
■ Hmotnost (vč akumulátoru): 3,60 kg
■ Kapacita zásobníku: 47 hřebíků
■ Délka hřebíku: 50–90 mm
■ Průměr drátu: 2,5–3,1 mm
■ Typ hřebíku: páskované hřebíky 34°, v papírovém pruhu
■ Kapacita plynu: 1 250 upevnění
■ Kapacita akumulátoru: 13 000 výstřelů
■ Doba nabíjení akumulátoru: 90 min
■ Rychlost vstřelování: 2–3 hřebíky/s

PLYNOVÁ HŘEBÍKOVAČKA IM100Xi

■ Délka/Šířka/Výška: 325/121/383 mm
■ Hmotnost (vč. akumulátoru): 3,60 kg
■ Kapacita zásobníku: 47 hřebíků
■ Délka hřebíku: 63–100 mm
■ Průměr drátu: 2,8–3,4 mm
■ Typ hřebíku: páskované hřebíky 34°, v papírovém pruhu
■ Kapacita plynu: 1 250 upevnění
■ Kapacita akumulátoru: 13 000 výstřelů
■ Doba nabíjení akumulátoru: 90 min.
■ Rychlost vstřelování: 2-3 hřebíky/s
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www.puren.cz

15
bodů

TEPELNÁ IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH

19

puren® PERFECT

Izolační deska PIR je oboustranně opatřená hliníkem tl. 0,05 mm, 
tzn. že je difúzně uzavřená. Na vrchní straně je integrována doplň-
ková hydroizolační vrstva (165 g) se samolepícími přesahy. 
Deska puren PERFECT je určená pro nadkrokevní zateplení 
šikmých střech se skládanou nebo plechovou krytinou. Zvýšená 
vodotěsnost řadí izolaci dle Pravidel pro navrhování a provádění 
střech (vydaných Cechem KTP) mezi DHV konstrukčního typu 
2.1/ třída těsnosti 3. Je určená pro samostatnou pokládku, bez 
kombinace s minerální vatou mezi krokvemi.
■ materiál: PIR
■ souč. tep. vodivosti λd = 0,022 W/mK
■ spoj: pero-drážka
■ vnější rozměr: 2 400 x 1 020 mm
■ tloušťka: 80-220 mm

puren® PLUS

Izolační deska PIR je oboustranně opatřená flísem, tzn. že je 
difúzně otevřená. Na vrchní straně má integrovanou doplňko-
vou hydroizolační vrstvu (165 g) se samolepícími přesahy.
Určená je pro nadkrokevní zateplení šikmých střech se sklá-
danou nebo plechovou krytinou. Zvýšená vodotěsnost řadí 
izolaci dle Pravidel pro navrhování a provádění střech (vydaných 
Cechem KTP) mezi DHV konstrukčního typu 2.1/ třída těsnosti 3. 
Je přímo určená pro kombinaci s minerální izolací mezi krokvemi.
■ materiál: PIR
■ souč. tep. vodivosti: λd = 0,025-0,026 W/mK
■ spoj: pero-drážka
■ vnější rozměr: 2 400 x 1 020 mm
■ tloušťka: 80-220 mm

puren® SPODNÍ STŘECHA flís

Izolační deska PIR je oboustranně opatřená flísem, tzn. že je 
difúzně otevřená. Na vrchní straně má integrovanou doplňko-
vou hydroizolační vrstvu - HIGH TECH MEMBRÁNU (270 g) se 
samolepícími přesahy, svařitelnou za tepla horkým vzduchem 
nebo za studena chemicky.
Deska je určená pro nadkrokevní zateplení šikmých střech se 
skládanou nebo plechovou krytinou. Zvýšená vodotěsnost řadí 
izolaci dle Pravidel pro navrhování a provádění střech (vyda-
ných Cechem KTP) mezi DHV konstrukčního typu 2.1/ třída 
těsnosti 3 s bezpečným sklonem krytiny BSK < 10°. Je přímo 
určená pro kombinaci s minerální izolací mezi krokvemi.
■ materiál: PIR
■ souč. tep. vodivosti: λd = 0,025-0,026 W/mK
■ spoj: pero-drážka
■ vnější rozměr: 2 400 x 1 020 mm
■ tloušťka: 80-180 mm

puren® SPODNÍ STŘECHA

Izolační deska PIR je oboustranně opatřená hliníkem 
tl. 0,05 mm, tzn. že je difúzně uzavřená. Na vrchní straně je 
integrována doplňková hydroizolační vrstva - HIGH TECH 
MEMBRÁNA (270 g) se samolepícími přesahy, svařitelná za 
studena chemicky nebo za tepla horkým vzduchem. 
Tato varianta je určená pro nadkrokevní zateplení šikmých 
střech se skládanou nebo plechovou krytinou. Zvýšená vo-
dotěsnost řadí izolaci dle Pravidel pro navrhování a provádění 
střech (vydaných Cechem KTP) mezi DHV konstrukčního typu 
2.1/ třída těsnosti 3 s bezpečným sklonem krytiny BSK < 10°. 
Kotvení se provádí vruty přes podtěsněnou kontralať do krokví.
■ materiál: PIR
■ souč. tep. vodivosti: λd = 0,022 W/mK
■ spoj: pero-drážka
■ vnější rozměr: 2 400 x 1 020 mm
■ tloušťka: 80-220 mm



www.ruukkistrechy.cz

14
bodů

STŘEŠNÍ KRYTINY V TŘÍDÁCH KVALITY 
Ruukki50+, Ruukki 40+

Všechny lehké střešní krytiny od firmy Ruukki jsou kvůli své dlouhé životnosti a nízké hmotnosti velmi často využívány při zastřešení 
šikmých střech. Jsou vyrobeny z kvalitní finské žárově pozinkované oceli. Materiál je navíc opatřen speciální povrchovou úpravou, která 
zaručuje vysokou životnost při prakticky nulové údržbě. Díky tomu se plechové střešní krytiny Ruukki vyznačují dlouhou životností.
Díky uvedeným charakteristikám nezpůsobí voda, sníh, mech, listí či běžné znečištění plechové střešní krytině Ruukki žádné škody. 
Široký výběr barev rozšiřuje možnosti architektonického řešení střech s ohledem na případnou barevnost fasády.

TAŠKOVÉ KRYTINY

■ Adamante
■ Decorrey Grand
■ Finnera
■ Frigge
■ Hyygge
■ Monterrey
■ Monterrey Grand

KRYTINY SE STOJATOU DRÁŽKOU

■ CLASSIC C
■ CLASSIC D
■ CLASSIC M

TRAPÉZOVÉ PLECHY

■  T20 (GreenCoat Pural BT/
Pural BT Matt)

■ T20 (GreenCoat Crown BT)

FALCOVANÁ KRYTINA

■ Ruukki Emka
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www.satjam.cz

14
bodů

HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY
HLINÍKOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM

SATJAM AluMat a AluMat Stucco

Materiál AluMat, ze kterého SATJAM vyrábí střešní krytiny, dodává norská společnost Norsk Hydro. Tento přední světový specia-
lista má s hliníkovými produkty přes 100 let zkušeností a neustále investuje do dalšího vývoje. Základní varianta AluMat je hladká, 
kdežto AluMat Stucco má na povrchu jemný reliéf. Obě varianty se řadí do nejvyšší třídy EXCELENT se zárukou 60 let.

SATJAM Grande

■ velkoformátová krytina
■ vzhled Románské tašky
■ zvýšená pevnost
■ max. délka panelu: 4,7 m
■ minimální sklon: 10°
■ varianty: AluMat + AluMat Stucco

SATJAM Roof

■ velkoformátová krytina
■ vzhled Moravské tašky
■ nízká hmotnost
■ max. délka panelu: 4,7 m
■ minimální sklon: 10°
■ varianty: AluMat + AluMat Stucco

SATJAM Rapid

■ velkoformátová krytina
■ imitace falcované krytiny
■ jednoduchá instalace
■ max. délka panelu: 8 m
■ minimální sklon: 8°
■ varianty: AluMat + AluMat Stucco

SATJAM Trend

■ velkoformátová krytina
■ vyvážený poměr cena/výkon
■ max. délka panelu: 3,7 m
■ minimální sklon: 10°
■ varianty: AluMat + AluMat Stucco

SATJAM Rombo Premium

■ maloformátová krytina
■ tradiční tvar kosočtverce
■ formát: 345x345 mm
■ minimálním sklon: 22°
■ varianta: AluMat

SATJAM Bond Metalic

■ maloformátová krytina
■ vhodná i pro složité střechy
■ formát: 950x410 mm
■ minimální sklon: 12°
■ varianty provedení: AluMat

SATJAM Taurus Premium

■ maloformátová krytina
■ minimalizace odpadu
■ formát: 1 150x720 mm
■ minimální sklon: 9°
■ varianta: AluMat

SATJAM Reno

■ maloformátová krytina
■ velmi atraktivní design
■ formát: 1 106x755 mm
■ minimální sklon: 9°
■ varianta: AluMat

AluRain SATJAM Niagara

■  kompletní hliníkový okapový systém s bohatě dimenzovaným 
žlabem

■ bezpečně pojme i dešťovou vodu při přívalových srážkách
■ dimenze žlabu je až o 20 % vyšší než u jiných produktů
■ ucelený systém
■ barvy: hnědá, černá, antracitová, červená

21



MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

32
bodů

10
bodů

www.kvkparabit.com

ROOFSPECIAL PV S4-25 (Elastodek 40 Speciál) 
posyp přírodní/červený

Modifikovaný asfaltový pás, určený jako vrchní pás vícevrst-
vých skladeb vodotěsných izolací střech. Má vložku z polyes-
terové rohože a horní povrch tvoří hrubozrnný břidličný posyp 
v přírodní šedé, nebo červené barvě.
Tloušťka pásu je 4,2 mm.  
Parametry pásu:
■ ohebnost: -25 °C
■ odolnost proti stékání: +100 °C
■ protažení (podélné/příčné): 50/50 %
■ maximální tahová síla (podélná/příčná): 900/800 N/50 mm

Výhody samolepících asfaltových pásů:
■ úspora plynu a času
■  možnost vyrovnání podkladu před pokládkou  

asfaltových pásů
■ minimální riziko poškození tepelné izolace
■  možnost rychlého zajištění skladby střechy proti  

zatečení vody

PENOROOF

 Systém střešního pláště s požární odolností REI 30 (30 minut). Skládá se z desek minerální vaty 
 (2 x 30 mm) a pěnového polystyrenu EPS, které jsou společně s povlakovou střešní krytinou  
a parozábranou mechanicky kotvené do trapézového plechu.

ROOFSPECIAL PV S5-25 (Elastodek 50 Speciál) 
posyp přírodní/červený

Hydroizolační pás z asfaltu modifikovaného SBS, určený jako 
vrchní pás hydroizolačního souvrství ze dvou a více asfalto-
vých pásů střech a spodních staveb. Má vložku z polyesterové
rohože a tloušťku 5,2 mm. Horní povrch tvoří hrubozrnný břid-
ličný posyp v přírodní šedé, nebo červené barvě.  
Parametry pásu:
■ ohebnost: -25 °C
■ odolnost proti stékání: +100 °C
■ protažení (podélné/příčné): 40/40 %
■ maximální tahová síla (podélná/příčná): 1 000/700 N/50 mm

ROOFSPECIAL G S30 -20 FIX (Paraelast Fix G30)

Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás, určený jako spod-
ní vrstva v hydroizolačním souvrství. Má vložku ze skleněné 
tkaniny a tloušťku pásu 3 mm.
Horní povrch má jemné popískování.  
Zdola je nalepená snímatelná fólie.
Parametry pásu:
■ ohebnost: -20 °C
■ odolnost proti stékání: +100 °C
■ protažení (podélné/příčné): 12/12 %
■  maximální tahová síla (podélná/příčná): 1 000/1 100 N/50 mm
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32
bodů

PRODUKTY z řady COMAX PRÉMIUM

Produkty nejvyšší kvality.
■ hliníkové výrobky v úpravě MAT
■ kvalitní materiál v podobě slitin
■ zvýšená robustnost
■ vysoká záruka
■ doplňky v matném provedení

COMAX FALC S HLINÍKOVÝM JÁDREM URČENÝM PRO FALCOVÁNÍ

Svitkový plech ve falcovatelné kvalitě, vhodný pro veškeré detaily šikmých střech se sklonem již od 4°.
■ povrchová úprava - texturní MAT / nebo texturní MAT + STUCCO
■ šíře svitku 600 mm
■ tl. materiálu 0,70 mm
■  varianty: 3009, 3011, 7016, 8004, 8017, 9005, 9007

COMAX BoCo 330

Maloformátová designová falcovaná šablona pro veškeré tvary 
střech a fasád, včetně oblých, se skrytým kotvením.
■ povrchová úprava – texturní MAT
■ tl. materiálu 0,70 mm
■ rozměr šablony 350x350 mm
■ krycí rozměr 330x330 mm
■ spotřeba 9,18 ks/m2

■ hmotnost 2,83 kg/m2

■ minimální sklon 22°
■ záruka 50 let

COMAX DESIGN DEKOR

Svitky lakované v dekoru 3D. Pro vnitřní i venkovní použití. 
Varianty:
■ Golden Oak (zlatý dub)
■ Dark Oak (tmavý dub)
■ Brick Effect (cihla)

HLINÍKOVÝ DĚROVANÝ PLECH COMAX

Novinka pro výrobu atypických odvětrání střech ze slitiny hliníku.
■  povrchová úprava: oboustranný lak 25 μm
■ tl. materiálu: 0,70 mm
■ hmotnost: 1,23 kg/m2

■ šíře svitku: 1 000 mm
■  varianty: 7016/8017, 3009/8004

HLINÍKOVÝ SVITEK PRO MAXIMÁLNÍ OCHRANU

Hliníkový svitek COMAX 0,70 x 1 000 mm je nově oboustranně 
lakovaný a oboustranně fóliovaný pro maximální ochranu 
při výrobě klempířských prvků.
■  varianty: 7016/8017, 3009/8004

PŘÍSLUŠENSTVÍ COMAX PRÉMIUM

Doplňky v matném provedení a nejvyšší kvalitě  
COMAX PRÉMIUM.
■ ucelený systém
■ sněhové zábrany
■ odvětrání
■ bezpečnostní prvky
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15
bodů

ZÁKLADNÍ TAŠKY 
s povrchovou úpravou GLAZURA

Brněnka 14 

posuvná taška 
Glazura Amadeus červená 
Glazura Amadeus černá

Falcovka 11 

Glazura břidlicově černá 
Glazura kaštanově hnědá 

Figaro 11 

posuvná taška 
Glazura Amadeus černá 

Hranice 11 

posuvná taška 
Glazura Amadeus červená 
Glazura Amadeus černá 

Stodo 12 

posuvná taška 
Glazura kaštanově hnědá 
Glazura břidlicově černá 
Glazura Amadeus černá 
Glazura Amadeus Natur

Samba 11 

posuvná taška 
Glazura Amadeus červená 
Glazura Amadeus černá 
Glazura Amadeus hnědá 
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www.topwet.cz

PLOCHÝCH STŘECH
SYSTÉMY ODVODNĚNÍ

48
bodů

VYHŘÍVANÉ VPUSTI A NÁSTAVCE

S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU

S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU

S INTEGROVANOU MANŽETOU NA ZAKÁZKU

STŘEŠNÍ VPUSTI (STŘEŠNÍ VTOKY)

■ Dvoustěnná konstrukce z polyamidu PA6
■ Integrovaná manžeta hydroizolačního pásu, fólie nebo parotěsné zábrany
■ Ochranný koš součástí každého balení
■ Přímé napojení na svislé střešní svody průměru DN 70, DN 100, DN 125 a DN 150

BALKÓNOVÉ VPUSTI (BALKÓNOVÉ VTOKY)

■ Svislé a vodorovné provedení DN 70
■ Konstrukce z polyamidu PA 6
■ Integrovaná manžeta hydroizolačního pásu nebo fólie
■ Nízká stavební výška
■ Vhodné k odvodnění menších ploch
■ Ochranná a vyjímatelná mřížka součástí každé vpusti
■ Vyhřívané provedení zajistí spolehlivé odvodnění i v zimním období

TERASOVÉ VPUSTI (TERASOVÉ VTOKY)

■ Svislé a vodorovné provedení DN 50-125
■ Zvýšená odtoková kapacita
■ Konstrukce z polyamidu PA 6
■ Integrovaná manžeta hydroizolačního pásu nebo fólie
■ Nízká stavební výška
■ Speciální nízký ochranný koš součástí každé vpusti, s možností úpravy na plochý koš
■ Vyhřívané provedení zajistí spolehlivé odvodnění i v zimním období
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CHRLIČ (ATIKOVÉ ODVODNĚNÍ)

■ Standardní délka 600 mm
■ Možnost prodloužení až na 2 000 mm
■ Kulaté / hranaté provedení 
■ Jednoduchá montáž
■ Možnost vyhřívaného provedení na zakázku



20
bodů

Střešní okna řady Standard Plus • Světlovody
Motory pro dálkové ovládání • Velux Active

www.velux.cz

Střešní okno STANDARD PLUS GLL/GLU se zasklením 64

■ Venkovní provedení z hliníku
■ Celodřevěné/bezúdržbové provedení
■ Nízkoenergetické izolační trojsklo U

w
 1,0 W/m2K

■  Okno má horní i spodní ovládání  
(spodní se značí písmenem B v produktu)

■ Integrovaná dvoustupňová ventilace
■ Filtr proti prachu a hmyzu
■ Systém izolace ThermoTechnologyTM

■ Speciální těsnění

Světlovody TWR pro šikmé střechy

■  Světlovod zajišťuje maximální přísun denního světla
■ Samočistící tvrzené venkovní sklo
■ Tubus s odrazivostí 98 %
■ Doporučená délka tubusu 1 až 6 m
■  Dodáváno s tubusem 1,7 m (v nabídce jsou nástavce ZTR)
■  Dvě varianty o průměrech 25 a 35 cm
■ Difuzér pro lepší rozptýlení světla
■ Možnost doplnění LED osvětlení

Využijte dodatečnou motorizací oken 

řady Standard se zasklením 61  

komfort a pohodlí řady Premium za nejlepší cenu!

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.

VELUX ACTIVE  
AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

■ Řídicí jednotka vnitřního prostředí KIX 300 EU
 Set pro zajištění zdravějšího klimatu v místnosti. Monitoruje 
teplotu, vlhkost i CO

2
 a podle toho řídí větrání a stínění.

100

bodů
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KMG 100K + KUX 110

Set k adaptaci okna 
na elektrický pohon

+



1. Coleman S.I., a. s.
pobočka Brno - Přízřenice
Moravanská 224/98
tel.: 547 214 950
email: info@coleman.cz

2. Coleman S.I., a. s.
pobočka Bruntál
Třída Práce 419/7
tel.: 554 718 005
email: info@coleman.cz

3. Coleman S.I., a. s.
pobočka Český Těšín
Strojnická 373
tel.: 558 746 070
email: info@coleman.cz

4. Coleman S.I., a. s.
pobočka Loket - Čechtice
Loket 50
tel.: 317 866 057
email: info@coleman.cz

5. Coleman S.I., a. s.
pobočka Olomouc - Holice
U Pekárny 24/722
tel.: 585 151 660
email: info@coleman.cz

6. Coleman S.I., a. s.
pobočka Ostrava - Třebovice
Provozní 5560
tel.: 596 940 640
email: info@coleman.cz

7. Coleman S.I., a. s.
pobočka Svitavy
Olomoucká 26 A/1759
tel.: 461 324 740
email: info@coleman.cz

8. Coleman S.I., a. s.
pobočka Uherské Hradiště
Průmyslová 1394
tel.: 572 552 004
email: info@coleman.cz

9. Coleman S.I., a. s.
pobočka Vsetín
Bobrky 478
tel.: 571 499 630
email: info@coleman.cz

10. Coleman S.I., a. s.
pobočka Liberec
Pod Skalkou 193
tel.: 482 750 392
email: info@coleman.cz

11. DACHDECKER spol. s r. o.
pobočka Chomutov
Spořická 5416
tel.: 602 425 915
email: ch@dachdecker.cz

12. DACHDECKER spol. s r. o.
pobočka Karlovy Vary - Bohatice
Jáchymovská 80
tel.: 602 625 124
email: kv@dachdecker.cz

13. DACHDECKER spol. s r. o.
pobočka Kladno - Barré
Vinařice u Kladna 763
tel.: 724 371 991
email: kl@dachdecker.cz

14. DACHDECKER spol. s r. o.
pobočka Litoměřice
Litoměřická kotlina 403
tel.: 416 531 732
email: lt@dachdecker.cz

15. DACHDECKER spol. s r. o.
pobočka Mělník - Hořín
Hořín 82
tel.: 315 626 602
email: me@dachdecker.cz

16. DACHDECKER spol. s r. o.
pobočka Přelouč - Valy
Valy 177
tel.: 737 203 042
email: pr@dachdecker.cz

17. DACHDECKER spol. s r. o.
pobočka Kolín-Pučery
Pučery 72
tel.: 321 790 652
email: pu@dachdecker.cz

18. DACHDECKER spol. s r. o.
pobočka Sokolov
Bergmannova 95
tel.: 352 350 151
email: so@dachdecker.cz

19. DACHDECKER spol. s r. o.
pobočka Teplice
Hřbitovní 3205 (areál horizont)
tel.: 725 102 404
email: tp@dachdecker.cz

20. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Brno - Slatina
areál Tuřanka 115
tel.: 724 433 977
email: brno@chodska.cz

21. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka České Budějovice
Slévárenská 675
tel.: 724 031 529
email: budejovice@chodska.cz

22. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Český Krumlov
Za Jitonou 250
tel.: 725 421 484
email: krumlov@chodska.cz

23. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Frýdek - Místek
17. listopadu 909
tel.: 605 778 357
email: frydek@chodska.cz

24. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Kostelec nad Labem
T. G. Masaryka 576
tel.: 724 267 263
email: kostelec@chodska.cz

26. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Klatovy
Jateční ulice
tel.: 606 682 557
email: klatovy@chodska.cz

27. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Klenčí pod Čerchovem
Klenčí pod Čerchovem 361
tel.: 724 007 213
email: klenci@chodska.cz

25. PRVNÍ CHODSKÁ Peťura, s. r. o.
pobočka Nymburk
Boleslavská třída 400
tel.: 725 502 702
email: nymburk@chodska.cz

28. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Pelhřimov
Kouřimského 2507
tel.: 602 757 693
email: pelhrimov@chodska.cz

29. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Písek - Smrkovice
Na Nové 194
tel.: 602 182 773
email: pisek@chodska.cz

30. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Planá u Mariánských Lázní
Nádražní 535
tel.: 724 042 002
email: plana@chodska.cz

31. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Plzeň
Jateční 28
tel.: 606 685 136
email: plzen@chodska.cz

32. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Plzeň – Vejprnice
Plzeňská 1078
tel: 739 503 706
email: vejprnice@chodska.cz

33. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Přerov
9. května 2452 (Areál STS Přerov, a.s.)
tel.: 702 037 594
email: prerov@chodska.cz

34. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Příbram
Jinecká 319
tel.: 739 503 750
email: pribram@chodska.cz

35. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Praha – Chrášťany
Třebonická 237
tel.: 602 247 825
email: chrastany@chodska.cz

36. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Uherské Hradiště - Kunovice
Osvobození 18
tel.: 777 206 055
email: kunovice@chodska.cz

37. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o.
pobočka Vysoké Popovice
Vysoké Popovice 254
tel.: 724 433 973
email: popovice@chodska.cz

38. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o. – franchise
pobočka Zbiroh
Bezručova 145
tel.: 605 281 647
email: zbiroh@chodska.cz

39. PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o. – franchise
pobočka Zdice - Bavoryně
Průmyslová zóna 102
tel.: 724 985 836
email: zdice@chodska.cz

40. STAV-INVEST střešní systémy s. r. o.
pobočka Kladno
Na Kopci 763
tel.: 246 051 530
email: kladno@stavinvest.cz

41. STAV-INVEST střešní systémy s. r. o.
pobočka Praha 5 - Slivenec
K Austisu 680
tel.: 246 051 510
email: reporyje@stavinvest.cz

42. STAV-INVEST střešní systémy s. r. o.
pobočka Praha 9 - Kbely
Polaneckého 931/12
tel.: 246 051 500
email: kbely@stavinvest.cz

43. STAV-INVEST střešní systémy s. r. o.
pobočka Praha 10 - Uhříněves
Františka Diviše 771
tel.: 246 051 520
email: uhrineves@stavinvest.cz

w w w.coleman.c z •  w w w.dachdecker.c z •  w w w.chodsk a.c z •  w w w.s t avinve s t.c z

KONTAKTY NA POBOČKY Navštivte jednu z našich poboček
nebo webové stránky našich společností.
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Největší síť specializovaných prodejců
43 prodejen • 300+ specialistů • Kompletní služby


