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SATJAM -
v roce 2023
Vážení a milí,

začíná nový rok a s ním se bohužel z mnoha stran hrnou neveselé zprávy. My v SATJAMU 
děláme vše proto, abychom i v této době byli vaším stabilním partnerem, na kterého se 
můžete spolehnout - vaším poslem dobrých zpráv. 

Při ohlédnutí se za loňským rokem můžeme říct, že byl plný vydařených aktivit s cílem 
vyhovět vašim přáním. Hned v lednu jsme přišli s úplně novou krytinou s výrazným 
designem. York Modul byl naší odpovědí na poptávku po nových modulových střešních 
krytinách. Vyhověli jsme i dalšímu požadavku a začali vyrábět Rapid DeLuxe také 
v ocelovém provedení. Nová hybridní povrchová úprava Purmax zase vycházela vstříc 
ekonomickým řešením, ovšem při dodržení velmi vysoké kvality. Kvalita našich výrobků 
je ostatně naším hlavním cílem dlouhodobě. Že se nám jej daří naplňovat, dokazuje 
třeba loňské přesunutí oblíbené povrchové úpravy Purmat do vyšší třídy EXTRA s delší 
zárukou.

Mimo to jsme loni ve výrobním závodě v Ostravě uvedli do provozu novou výrobní linku, 
a to na krytiny Taurus® Maxx a Taurus® Modul. O těchto krytinách se více dozvíte na 
dalších stránkách, takže v souvislosti s nimi bych jen připomenul, že nová výrobní linka 
znamená zkrácení výrobních lhůt. A to je dobrá zpráva. Stejně jako výsledky loňských 
prodejů, které potvrzují stále větší oblibu hliníku. Těší nás, že jsme rozšířením nabídky 
o hliníkové krytiny v nové barvě (cihlová) uspokojili vaše požadavky. 

Než na loňský výčet jste ale asi víc zvědaví na to, co připravujeme letos. Rozhodně 
jsme nevyčerpali své možnosti a chystáme toho opět mnoho. Už od ledna začínáme 
prodávat hranatý okapový systém Niagara Kwadra, jehož elegance vás jistě upoutala 
na obálce tohoto magazínu. Skvělé funkční parametry a design, splňující nároky 
moderní architektury, z tohoto výrobku zcela jistě brzy udělají stálici na stavebním trhu. 
Připravujeme také spuštění další nové výrobní linky, a to na krytinu Rombo Metalic. 
Abychom vyhověli poptávce po oblíbené krytině Rapid DeLuxe, přidáme ještě další 
výrobní linku, v pořadí už čtvrtou na tento typ krytiny.

Aktivit bezpochyby bude během roku víc a dozvíte se o nich vždy včas na našich 
webových stránkách. Zbývající prostor totiž chci využít pro jinou, neméně důležitou 
informaci. Jedná se o poděkování skvělému kolektivu pracovníků společnosti SATJAM. 
Protože krásné plány by znamenaly jen málo, kdyby je oni neproměnili ve skutečnost. 
Velmi si toho vážíme. Díky jim můžeme slíbit, že i v roce 2023 uděláme vše, co je 
v našich silách, pro vaši spokojenost. 

Robert Obrzut
jednatel společnosti SATJAM
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HRANATÉ TVARY
PRO NIAGARU

Montážní návod
SATJAM Niagara Kwadra 

ke stažení zde

Krokem vstříc současným architektonickým 
trendům je nová podoba podookapních žlabů 
systému SATJAM Niagara Kwadra. Hranatý tvar 
žlabu ideálně koresponduje s minimalistickým 
vzhledem moderních budov, charakterizovaných 
rovnými liniemi a pravoúhlými zlomy. Módním 
trendům odpovídá i nabízená barva antracit.

Systém je dostupný ve dvou variantách. Navzájem 
se liší provedením navazujících komponentů 
hranatého žlabu - u systému 125/100 je svod 
kulatý, kdežto u systému 125/80 je i svod hranatý.

Obě verze okapového systému Niagara Kwadra 
mají stejný profi l hranatého žlabu (125×82 mm) 
a vyrobené jsou z kvalitní oceli Voestalpine tl. 
0,6 mm s oboustrannou polyuretanovou 
povrchovou úpravou 50 μm. Použitý materiál 
garantuje tvarovou stálost a dlouhodobou 
funkčnost.

Jednotlivé komponenty obou variant okapového 
systému SATJAM Niagara Kwadra jsou navrženy 
a vyrobeny tak, aby jejich montáž byla co 
nejjednodušší a aby dlouhodobě a s minimálními 
nároky na údržbu plnily svůj účel. 

BARVA
Antracitová RAL 7016

Podokapní 
žlab

Žlabový
roh

Svodová
roura hranatá

Žlabový
kout

Žlabový
kotlík hranatý

Žlabová 
spojka

Koleno

Žlabový 
hák

Žlabové
čelo

Spojka 
svodu

KOMPONENTY OKAPOVÉHO SYSTÉMU

NOVINKA 2023

Svodová
roura kulatá

Žlabový
kotlík kulatý
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Maloformátová krytina SATJAM Taurus® Premium je nyní 
k dispozici nejen s novým označením SATJAM Taurus® Modul, 
ale především s některými vylepšeními. 

Zachován je tvar s výraznou profi lací, který z krytiny dělá 
moderní architektonický prvek a zajišťuje jí vysokou pevnost. 
Nemění se ani dvoumodulový formát, ulehčující pokládku 
a snižující náklady na přepravu.

Ocelové jádro krytiny tl. 0,5 mm může mít některou 
z povrchových úprav nejvyšší jakosti - nově také GreenCoat® 
Crown BT. Nabízíme i provedení z norského hliníku tl. 0,6 mm, 
nově také se strukturovaným povrchem AluMat® Stucco. 

Zcela nově jsou pak řešeny transport a uskladnění. Krytina 
je bez ochranné fólie, bezpečnost na paletě zajišťují speciální 
polystyrénové tvarovky. Shora je chráněna plastovým víkem 
a celá paleta je zabalena do smršťovací fólie. Odpadá tím 
zdlouhavé rozbalování jednotlivých tašek na stavbě.

Změnu představuje i výroba na nové výkonnější výrobní lince 
v závodě Ostrava, což znamená výrazné zkrácení dodacích lhůt.

Název střešní krytiny SATJAM Taurus® Modul
Celková šířka 1 198 mm
Stavební šířka 1 150 mm
Délka tašky 350 mm
Výška odskoku 30 mm
Délka modulu 720 mm
Počet šablon na m2 1,24 ks
Tloušťka ocelového plechu 0,5 mm
Tloušťka hliníkového plechu 0,6 mm
Hmotnost ocelového plechu cca 4,7 kg/m2

Hmotnost hliníkového plechu cca 2,0 kg/m2

Sklon použití od 15°
SATJAM záruka plus ocel  až 40 let
SATJAM záruka plus hliník 60 let

Povrchové úpravy ocel
Satmat hruborznný, 

Purmat®, Crown BT, Purmax®

Povrchové úpravy hliník AluMat®, AluMat® Stucco

INOVOVANÉ ŘEŠENÍ 
OBLÍBENÉ TAŠKY

4 |

Získejte 
pracovní oblečení 

SNICKERS ZDARMA
více informací zde

MALOFORMÁTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
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Zkombinováním dvou oblíbených produktů společnosti 
SATJAM, vznikla krytina Taurus® Maxx. Zachovává 
oblíbenou výraznou profi laci maloformátové verze 
Taurus® Modul a obohacuje ji o velký formát. Původní 
dvoumodulové šablony (5 tašek ve dvou řadách) jsou 
v tomto případě nahrazeny panely o stejné šířce (5 
tašek), ale s maximální délkou 4,95 m (ocel) nebo 3,90 m 
(hliník). Panely se vyrábějí na zakázku podle konkrétních 
parametrů dané střechy, čímž je výrazně eliminován odpad 
a extrémně zrychlena doba montáže. 

Předností je také pokládka libovolně zprava nebo 
zleva, a to podle konkrétní situace. Jako u všech 
velkoformátových krytin, platí i pro Taurus® Maxx možnost 
použití ve velmi nízkém sklonu od 10°. 

Krytina Taurus® Maxx se vyrábí jak z oceli, tak z hliníku.

Název střešní krytiny SATJAM Taurus® Maxx
Celková šířka 1 198 mm
Stavební šířka 1 150 mm
Délka tašky 350 mm
Výška odskoku 25 mm
Max. výrobní délka ocel/hliník 4 950/3 900 mm
Min. výrobní délka 750 mm
Tloušťka ocelového plechu 0,5 mm
Tloušťka hliníkového plechu 0,6 mm
Hmotnost ocelového plechu cca 4,7 kg/m2

Hmotnost hliníkového plechu cca 2,0 kg/m2

Sklon použití od 10°
SATJAM záruka plus ocel  až 40 let
SATJAM záruka plus hliník 60 let

Povrchové úpravy ocel
polyestersat, Satmat hrubozrnný, 

Purmat®, Crown BT, Purmax®

Povrchové úpravy hliník AluMat®, AluMat® Stucco
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Montážní návod
SATJAM Taurus® Maxx

ke stažení zde

ZNÁMÝ TVAR 
NOVÉ MOŽNOSTI
VELKOFORMÁTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
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VÝVOJ V SATJAMU
NEZASTAVÍŠ

Novinka Rombo Metalic

Symbol RM 345 RM 345

Výrobní materiál ocel AluMat®

Stavební šířka 345 mm 345 mm

Užitná plocha/ks 0,119 m2 0,119 m2

Počet šablon/m2 8,33 ks 8,33 ks

Tloušťka materiálu 0,5 mm 0,6 mm

Hmotnost cca 5,0 kg/m2 cca 2,5 kg/m2

Sklon použití od 22° 22°

SATJAM záruka plus 40 let* 60 let*

Jediným zástupcem kusové tašky v naší nabídce dosud byla krytina SATJAM Rombo 
Premium. S tvarem čtverce, kladeným na koso, šlo zaprvé o designově zajímavou 

skládanou krytinu, ale zadruhé také o ideální náhražku v Česku tolik oblíbených 
eternitových šablon. Nebyl by to však SATJAM, kdybychom pro vás neměli 

připraveno něco nového.

Teď po boku původní čtvercové tašky stane novinka SATJAM Rombo 
Metalic. Při zběžném pohledu se obě krytiny neliší, stejný tvar čtverce 

a stejná délka strany 345 mm. Rombo Metalic má ale vylepšen 
způsob uchycení o závěsné očko ve vrcholu. Nová úprava 

umožňuje použití na bednění s vynecháním speciálních 
příponek. Bez příponek se ale neobejdete u pokládky na 

laťování, které je u krytiny Rombo Metalic také možné. 
Realizace s novou úpravou postupuje rychleji, 

hotová krytina vytváří na střeše dokonale 
kosé úhly a ještě vydrží vzdorovat silnějším 

náporům větru. 

Mimo vylepšené uchycení má Rombo 
Metalic také rozšířenou nabídku 
povrchových úprav. Stejně jako 
u dřívější krytiny Rombo Premium 

můžete také nyní sáhnout po krytině 
Rombo Metalic vyrobené z hliníku. Tato 

varianta má navíc dvě možná provedení, a to 
hladký povrch nebo strukturovaný Stucco. 

Starosti majitelů dožilých eternitových střech jsou 
s krytinou SATJAM Rombo Metalic navždy pryč. Lehká 

plechová krytina krovu nepřitíží o nic více než původní 
azbestocementové šablony, staticky tedy vyhoví. Bonusem je, 

že vzhledově zůstane střecha beze změny. Se změnou materiálu 
krytiny ale odpadnou starosti s praskáním křehkých šablon 

a životnost je zajištěna na mnoho let dopředu. 

SATJAM Rombo Metalic, to je kvalita, elegance a jistota v jednom.
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V SOUTĚŽI 
ZLATÁ TAŠKA
RAPID NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ

Výrobky společnosti SATJAM se pyšní řadou ocenění, poslední 
z nich získala krytina SATJAM Rapid DeLuxe na loňském 
veletrhu Střechy Praha 2022. V silně obsazené soutěži Zlatá 
taška (o nejlepší exponát veletrhu) oslovila svými přednostmi 
odbornou porotu tak, že se rozhodla jí udělit ocenění. Před-
seda poroty Ivan Dvořák, cechmistr Cechu klempířů, po-
krývačů a tesařů ČR, to vysvětlil následovně: „Mám bohaté 
osobní zkušenosti s prací na střechách, proto dokážu ocenit 
snahu výrobce o zjednodušení práce klempířů a pokrývačů. 
Když k tomu porota připočetla vysokou kvalitu krytiny Rapid 
DeLuxe, poskytovaný servis a samozřejmě špičkový design, 
tak bylo o udělení čestného uznání jednoznačně rozhodnuto.“

Zmiňovaným zásadním zjednodušením práce s velkoformáto-
vou krytinou Rapid DeLuxe je zvětšení perforace pro skryté 
kotvení. K němu je třeba připočíst náběhy v blízkosti zámků, 
které dokáží eliminovat napětí v krytině způsobené drobnými 
nepřesnostmi podkladu. Snáze se tak dosáhne žádoucího 

rovinného vzhledu imitace falcované krytiny. Nový tvar zámků 
navíc zajišťuje lepší kluznost v místě spojů. 

Pro splnění představ o vzhledu nové střechy je nabídka krytiny 
Rapid DeLuxe obohacena o čtyři nové varianty profi lace hliní-
kového plechu, ze kterého se vyrábí. Jedná se o jakostní plech 
ze slitiny hliníku tl. 0,7 mm AluFalc®. Kromě hladké varianty je 
v nabídce i provedení Stucco s jemně strukturovaným povr-
chem. Pojistkou nadstandardní kvality je povrchová úprava na 
bázi matného polyuretanu, která posiluje benefi ty základního 
materiálu a prodlužuje jeho životnost. V nabídce jsou také 
další povrchové úpravy v ocelové nebo hliníkové variantě. 

Poskytovaná mimořádně dlouhá záruka na 60 let je odrazem 
kvality výrobku. Potvrdila ji i udělená certifi kace ČESKÁ KVA-
LITA - OSVĚDČENO PRO STAVBU, kterou krytina SATJAM Rapid 
DeLuxe při svém uvedení na trh obdržela.

VSTUPENKA 
ZDARMA ZDE

Společnost SATJAM bude opět účastníkem největší akce z oboru 
střech v rámci ČR i celé střední Evropy - veletrhu Střechy Praha 
2023. Na pražském výstavišti v Letňanech představí začátkem 
února své novinky. Zveme vás na náš stánek i prohlídku celého 
veletrhu, a to ZDARMA! 
Stačí načíst QR kód, zaregistrovat se, zadat kód 3121 a máte 
vstup volný.

9.-11. 2. 2023
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Praha

Liberec

Ústí n. Lab.

Úvaly

Karlovy
Vary

CÍLEM JE SPOKOJENÝ 
ZÁKAZNÍK
Hana TÁBORSKÁ

V roce 2022 jsme těžili z předchozího covidového roku, během kterého 
si lidé zvykli, že občas něco nejde úplně okamžitě. Díky tomu byl pro nás 
loňský rok hladký a příznivý. Této zkušenosti jsme ale nezneužívali a bylo-li 
to v našich silách, vždy jsme se snažili vyhovět co nejdřív. Hodně lidí říká, že 
rok 2023 bude rozhodující. Nevím, jestli to tak bude. Ale my tady za každé 
situace pořád budeme pro naše zákazníky.

ÚSTÍ NAD LABEM – okresy Chomutov, Rakovník, Louny, Most, Teplice, Ústí 
nad Labem, Děčín, Česká Lípa, Litoměřice

Martina TIMKOVÁ

Jestli bylo pro rok 2022 něco charakteristické, tak to bylo 
hodně prodejů krytiny Rapid DeLuxe. Pro nás je tato krytina 
trochu náročnější na logistiku, protože se vozí ve dřevěných 
klecích. Ale vždy se vše snažíme zařídit tak, aby dodání bylo co 
nejrychlejší. Důležitý je pro nás totiž spokojený zákazník. Tomu 
je podřízeno celé kolečko spolupráce, které začíná cenovou 
nabídkou a končí dodáním zkompletované zakázky až na 
místo. Na stejný servis se můžete těšit i letos.

ČESKÉ BUDĚJOVICE – okresy Příbram - mimo Dobříš 
a Sedlčany, Písek, Strakonice, Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Tábor

Jitka POVOVÁ

V roce 2022 výrazně vzrostly 
prodeje krytiny Rapid DeLuxe, 
takže se zavážel výrazně víc. 
Změnila se i skladba střech. 
Na rozdíl od covidového roku 
převažovaly velké budovy 
s rozsáhlými střechami. Navíc 
se loni naše středisko rozrostlo 
o oblast Karlovarska, takže rok 
to byl opravdu hektický. Ale 
všechno jsme zvládli a opět se 
těšíme na naše zákazníky. Uděláme vše pro to, aby s námi byli 
spokojení a rádi s námi spolupracovali.

PLZEŇ – okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Domažlice, 
Tachov, Klatovy, Plzeň, Plzeň – sever, Plzeň – jih, Rokycany

V době, kdy je třeba šetřit časem i fi nancemi, jistě přijde vhod 
nabídka společnosti SATJAM - dovézt vám krytinu až na stavbu. 
Děje se tak v rámci předem naplánovaných rozvozových okruhů 
(viz QR kód). 
Krytinu dopraví fi remní auto s hydraulickou rukou, takže není třeba 
se starat ani o složení nákladu.

Rozvozové 
termíny a trasy

ROZVOZY

MANAŽERKY OBCHODNÍCH STŘEDISEK SATJAM
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Jihlava

Brno
Zlín

Olomouc

Šumperk

Ostrava

Hradec
Králové

Hana JELENOVÁ

Naší pobočce se daří, neustále expandujeme. 
Začínali jsme se čtyřmi zaměstnanci, teď je 
nás jedenáct. Díky tomu se zlepšuje i náš 
servis a zakázky řešíme komplexně. Obchodní 
zástupci jezdí za zákazníky do terénu 
a pobočka vyřizuje především komunikaci 
telefonickou a emailovou, případně přímý 
prodej koncovým zákazníkům. Takže dokonalý 
servis, který můžeme slíbit i v tomto roce.

BRNO – okresy Brno-město, Brno-venkov, 
Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Znojmo, 
Břeclav, Blansko, Vyškov, Prostějov, Olomouc, 
Přerov, Kroměříž, Hodonín, Uherské Hradiště, 
Zlín

Kateřina SOROKINOVÁ

Loňský rok byl úplně 
nestandardní, covid vystřídalo 
extrémní zdražování a absolutní 
nedostatek suroviny. Naštěstí 
si v SATJAMU umíme na každé 
situaci najít něco pozitivního 
a přizpůsobit se jí tak, abychom 
byli schopni i za změněných 
podmínek zachovat servis, na 
který jsou naši zákazníci zvyklí. 
I letos všichni uděláme maximum 
pro to, aby u nás zákazníci vždy 
rychle nakoupili kvalitní zboží. 
Přejeme si, aby byl zákazník 
pokaždé spokojen, i když chce 
třeba jenom poradit.

OSTRAVA – okresy Ostrava, 
Karviná, Frýdek-Místek, Opava, 
Bruntál, Jeseník, Šumperk, Nový 
Jičín, Vsetín 

Petra BARTALOŠOVÁ 

Rok 2022 byl z hlediska prodejů standardní, ale 
zcela jiné bylo rozložení nákupů během roku. 
V minulosti se poptávka koncentrovala na léto, 
kdežto loni jsme dodávali krytiny rovnoměrně 
po celou sezónu. To nám umožnilo ještě víc 
zkvalitnit servis. Naše pobočka je malá a díky 
tomu fungujeme spíš jako rodina a zakládáme si 
na přátelském prostředí. Zákazníkům se ochotně 
věnujeme a rádi jim pomůžeme s výběrem krytiny 
a poskytneme veškerý servis.

HRADEC KRÁLOVÉ – okresy Hradec Králové, 
Jičín, Náchod, Rychnov, Trutnov, Semily, Pardubice, 
Chrudim, Svitavy, Havlíčkův Brod, Ústí nad Orlicí

JANA ŠÍPKOVÁ

Naším specifi kem jsou spíš menší zakázky, rodinné domy a pergoly. Ze všech 
středisek jich máme asi úplně nejvíc. Nejen této klientele koncových zákazníků 
bych vzkázala, ať se jim u nás líbí jako doposud, že se jim stále budeme věnovat 
s plným nasazením a budou mít komplexní servis, na jaký jsou u nás zvyklí.

PRAHA - ÚVALY – okresy Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Benešov, 
Praha – východ, Mělník, Beroun, Příbram - pouze Dobříš a Sedlčany, Kladno, 
Praha – západ, Liberec, Jablonec nad Nisou
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Měřila-li by společnost SATJAM svůj úspěch pouze 
velikostí zakázek, pak bychom mohli být spokojeni. 
Důvodem je dodaných 55 tisíc m2 vysokých trapézů, 
které představují plochu téměř osmi fotbalových hřišť. 
Jsou instalovány na první hale unikátního překladiště 
v Mošnově. 

Terminál Mošnov je součástí areálu Ostrava Airport 
Multimodal Parku (OAMP) a po úplném dokončení 
se stane jedním z největších logistických center ve 
střední Evropě. Největším kombinovaným terminálem 
v tuzemsku je už nyní. Jeho hlavním benefi tem je 
křížení tří módů dopravy - silniční, železniční a letecké. 
Unikátní je pak zejména jeho železniční připojení 
s délkou kolejí 730 m, které znamená, že terminál je 

schopen obsloužit ucelený vlak bez nutnosti rozpojení. 
Delší vlaky v ČR s ohledem na charakter tratí nejsou 
povoleny. 

Výstavba terminálu byla zahájena v roce 2018 a letos 
byl kompletně uveden do provozu. Pro jeho stavbu 
společnost SATJAM dodávala konstrukční trapézy 
T150. Tyto vysoké trapézy z ocelového plechu jsou 
ideální pro překlenutí velkých rozponů a velkoplošné 
krytí. Protože se jedná o staticky náročné konstrukce, 
poskytuje k nim SATJAM na vyžádání speciální 
program pro výpočet únosnosti, případně je možná 
osobní konzultace s techniky. Pomohou optimalizovat 
celou konstrukci a najít vhodný profi l a tloušťku 
plechu. 

OBŘÍ TERMINÁL 
MOŠNOV
Made in(with) SATJAM
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Foto: OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK
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LEHKÉ 
SENDVIČOVÉ PANELY

Výstavba 
hal se dnes 
neobejde bez použití 
sendvičových panelů pro fasády, 
střechy nebo taky vnitřní příčky. Lehké 
sendvičové panely SATJAM mají kovové opláštění a jádro 
buď z polyisokyanurátové pěny (PIR) nebo minerální vlny 
(MW). 

Sendvičové panely s PIR mají delší historii, a tím pádem 
i více variant. Nabízíme stěnové panely s viditelným kotvením 
Standard, stěnové panely se skrytým kotvením Plus, speciální 
panely pro chladírenské provozy a střešní panely. Panely 
mají díky PIR tužší jádro s uzavřenou strukturou, která 
nepřijímá žádnou vlhkost. Mají dobré požární vlastnosti (řadí 
se k nesnadno hořlavým materiálům) a zejména výborné 
tepelně izolační parametry. Navíc jsou lehké a je možno s nimi 
pracovat za všech povětrnostních podmínek. Při změně haly 
není problém panely demontovat a znovu použít.

Totéž platí i pro sendvičové panely s jádrem z minerální vlny. 
Jen jejich tepelně izolační hodnoty jsou mírně nižší, ale zato 
poskytují vysokou úroveň akustické izolace a charakteristická 
je pro ně vysoká požární odolnost. Zatím je nabízíme jen 
v provedení stěnový standard (min. vlna 115 kg/m3). 

Všechny panely se spojují pouhým zacvaknutím panelu do 
zámku sousedního panelu. K nosné konstrukci jsou pak 
kotveny pomocí šroubů.

Konstrukce a izolace 2 v 1



www.satjam.cz 2023

Přemýšlet a počítat se vyplatí

| 13

HLINÍKOVÁ STŘECHA
DOBRÁ INVESTICE
Vlivem trvale rostoucích cen jsme se naučili preferovat úspory. 
Uvědomujete si ale, že úsporou někdy může paradoxně být vyšší inves-
tice? Nevěříte? Tak schválně, počítejte...

Nižší pořizovací cena střešní krytiny je v danou chvíli úsporou. Při přepočí-
tání na dobu životnosti ale dojdeme ke zcela jiným závěrům. Třeba taková 
cena za montáž, což je velmi významná položka v rozpočtu. Její suma je 
stejná, ať se jedná o ocelovou nebo hliníkovou střechu. Jenže u hliníkové 
střechy ji vynaložíme jen 1krát a můžete mít i na 100 let vystaráno - až 
tak dlouho může hliník vydržet. 

U levnější variant krytin jsme sice na začátku mírně ušetřili na materiálu, 
jenže za pár let znovu stojíme před otázkou: Kde na to vzít? Jen z hlediska 
záruk: na nejlevnější ocelové krytiny je poskytována záruka 20 let, kdežto 
na hliník 60 let. Takže během doby, co hliník stále drží, musí být levnější 
krytina 2× vyměněna. To představuje 2× náklady na nový materiál, a taky 
2× náklady na další montáž. Už vám to došlo?

Hliníková střecha vydrží sloužit s minimálními nároky na údržbu i více 
než 100 let. Je to zkrátka levná střecha pro několik generací, jen s mírně 
vyššími pořizovacími náklady. Na hliníkové střechy SATJAM, vyráběné z nej-
kvalitnějšího hliníku mezinárodní skupiny Speira, se můžete spolehnout.

Červená
RAL 3011

Hnědá
RAL 8017

Antracit
RAL 7016

Černá
RAL 9005

Cihlová
RAL 8004 NOVINKANOVINKA

Červená
RAL 3011

Hnědá
RAL 8017

Antracit
RAL 7016

Černá
RAL 9005

AluMat® 25 μm, 
0,6 mm (APM), hliník, 60letá záruka!*

AluMat® Stucco 25 μm, 
0,6 mm (APMS), hliník, 60letá záruka!*
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UŠETŘETE 
S CCS Bonus

Návštěva čerpací stanice je pro naše partnery příjemnou 
záležitostí - za jejich pohonné hmoty platí SATJAM! A to se 
hodí, ne? Zvlášť v době, kdy tyto nákupy kvůli rostoucím 
cenám nepříjemně drancují peněženky. 
Rádi byste měli stejnou výhodu? Stačí, abyste se 

zaregistrovali do bonusového programu a čerpali body za 
nákup vybraných výrobků. Jejich nabídku jsme rozšířili 

o novinky 2023, nechybí ani nová velkoformátová krytina 
Taurus® Maxx. Pak ještě zakázku zaregistrujete pomocí 

aplikace SATJAM (případně na webu programu) a už 
nic nebrání tomu, abyste své bonusové body začali 

směňovat za kredit na CCS kartě. 
Pak už jen jezdíte, jezdíte, jezdíte... a o placení se stará 
SATJAM.

Aplikace pro platformu Android s názvem SATJAM 
usnadňuje využívání věrnostního programu. 
Kódy programu, uvedené na záručních 
listech, si s ní na své konto připíšete přímo 
na stavbě. Stejně snadno s ní budete 
čerpat i své výhody.

MODERNÍ 
STŘECHA MÁ SOLÁR
Moderní střechy mají různé 
tvary, sklony a jsou na nich 
položeny různé krytiny. 
Jedno ale mají společné, 
velkou většinu z nich „zdobí“ 
instalace fotovoltaických 
panelů nebo solárních ko-
lektorů. 

S explozí zájmu o tyto 
instalace se příznivě projevil 
náš vizionářský přístup ke 
střechám a držáky SATJAM 
SOLAR byly okamžitě k dis-
pozici. S nimi nainstalujete 
FVE nebo solární kolektor 
na většinu plechových krytin 
SATJAM. A to nejen na novou 
střechu, ale bez problémů 
i na tu déle hotovou, a bez 
nutnosti jakýchkoliv dalších 

úprav. Tohle všechno zvládnou držáky SATJAM SOLAR. Vypadají jednoduše, 
ale tím se nedejte zmást. Jde o naprosto unikátní řešení, chráněné prů-
myslovým vzorem - 100% bezpečné a s instalací bez jakéhokoliv narušení 
funkčnosti krytiny. 

U profi lovaných krytin a trapézových plechů se držák kotví přímo do horní 
vlny krytiny pomocí speciálních systémových šroubů s těsněním. Na oblíbe-
nou krytinu Rapid se držák upevňuje sevřením zámku/falce. 

Spolehlivé držáky SATJAM SOLAR jsou zárukou, že drahá solární technolo-
gie bezpečně drží a současně střecha funguje.
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Vyprávění o dobrodružstvích skautů se dnes konat nebude, 
přesto vám slibujeme napínavé čtení, které bude mít se 
skauty i se střechami mnoho společného. Vypravěčem je 
spoluzakladatel Skautské nadace Jaroslava Foglara a ga-
rant pro nemovitosti Junáka - Ing. Ivo Brzobohatý, s přezdív-
kou Ještěr.

Úvodem je vhodné říct, že Junák je hlavním spolkem, sdru-
žujícím asi 470 pobočných spolků. Jejich zázemí je různé. 
Zhruba třetina středisek má nějaký vlastní prostor, třetina 
je v nájmu a poslední část tvoří ty, které jsou v objektech 
sdílených s církví. Přitom zázemí je pro činnost skupin zcela 
zásadní. O tom už kdysi psal Jaroslav Foglar (Jestřáb) ve 
svých příbězích. Zázemí je pojítkem celého oddílu a bezpeč-
ným místem setkávání. Kluci a holky patří do svého kolek-
tivu a ten zas do své klubovny. Další stránkou je, že čím je 
prostředí klubovny hezčí, tím větší je důvěra rodičů tam děti 
přihlásit. 

Skutečnost je ale taková, že převážná většina našich 
kluboven má velké amortizační dluhy a stát nás podporuje 
strašně málo. Navíc dostáváme jen peníze na opravy, na in-
vestice téměř nic. Proto nemůžeme zateplovat, a tím pádem 
při současných cenách energií ani topit. Nemůžeme budo-
vat nástavby, ani vestavby podkroví. To stát nepodporuje.

Z tohoto pohledu je obrovskou pomocí fi rma, která je 
ochotná poskytnout materiál a naši situaci trochu zlepšit. 
Je to cennější o to víc, že její dar je ušitý na míru. Za zbytek 
palety s krytinou sice také zdvořile poděkujeme, ale použi-
jeme ji tak akorát na zakrytí přístřešků na táboře. Když je 
ale darem celá střecha, ke které jen dokoupíme okapy, tak 
je to super.

Přitom tato spolupráce vznikla vlastně náhodou. Satjam 
nabídl skautskému oddílu z Háje ve Slezsku, že jim daruje 
vrácenou zakázku střechy. Krytina měla drobnou vadu a zá-
kazník ji nepřevzal. Pro nás tohle ale nebyl problém. Na zá-
kladě této zkušenosti jsem vyslal dotaz, jestli by bylo možné 
navázat dlouhodobější spolupráci, a odezva byla přímo 
skvělá. To se bavíme o prvním covidovém roce 2020, kdy 
nám pak během listopadu a prosince přistálo asi 6 střech. 
A pokračujeme dál. Letos byla darovaná velká zakázka do 
Mostu, momentálně se domlouvají klubovny ve Staré Bělé 
a v Batelově. 

Co říct na závěr... Určitě moc děkujeme. Na národní úrovni 
nemáme mezi výrobci stavebních materiálů partnera, který 
by se vyrovnal Satjamu. Pouze na lokální úrovni občas sta-
vební fi rmy věnují materiál místnímu skautskému oddílu. Ale 
aby nám jedna fi rma věnovala materiál na více jak 
10 střech, to je unikum. Děkujeme.

JEŠTĚRE 
VYPRAVUJ 
KDYŽ SATJAM POMÁHÁ
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ONLINE 
ŠKOLENÍ SATJAM

Online školení SATJAM

Mnozí dnes preferují online formu vzdělávání a pro ně jsme s fi rmou AZ Promo 
připravili webinář. Termín vysílání je 13. ledna 2023 a přístupný bude ze stránek 
Satjam.cz. Dozvíte se technické a montážní informace o letošních novinkách - 
velkoformátové krytině SATJAM Taurus® Maxx, maloformátové krytině SATJAM 
Rombo Metalic a hranatém okapovém systému SATJAM Kwadra. Připomeneme 
také inovace u maloformátové krytiny SATJAM Taurus® Modul. Mimo to se bude 
webinář věnovat materiálům pro výrobu střešních krytin, a seznámí 
účastníky s novou cihlovou barvou RAL 8004 u hliníku AluMat®. 
Připomeneme korozní odolnost jednotlivých materiálů i to, jak ji 
posilují povrchové úpravy. V této souvislosti si osvěžíme vlastnosti 
hybridní povrchové úpravy Purmax®, která je na trhu právě rok.

Pro ty, kteří se rádi potkávají, materiály si osahají a postupy 
si na místě vyzkoušejí, pro ty je určena tradiční šňůra jedno-
denních seminářů. Jejich náplň kopíruje obsah webináře a je 
rozšířena o další témata:

• maloformátová krytina SATJAM Taurus® Modul

• nová velkoformátová krytina SATJAM Taurus® Maxx

• nová maloformátová krytina SATJAM Rombo Metalic

•  systém držáků pro solární systémy SATJAM Solar a pravidla 
pro jejich instalaci

• nový hranatý okapový systém SATJAM Niagara Kwadra

•  zabudování střešních oken do krytiny SATJAM Rapid DeLuxe 
a návod na řešení neustále se opakujících problémů

•  sendvičový panel PWS2-MW-ST s jádrem z minerální vlny, 
který je novinkou 2023

•... a to, co vás jistě zajímá: Pravidla a bonusy dalšího ročníku 
Věrnostního programu CCS Bonus 2023

Tradiční školení SATJAM se budou konat na 4 místech. 
Přihlášky a více informací najdete na www.satjam.cz

SATJAM je výrobcem střešních krytin a příslušenství k nim. Tím však naše úloha nekončí, jsme si vědomi, že neméně důležité 
je naučit odbornou veřejnost s nimi pracovat a rozumět jejich nárokům. Proto jsme pro vás i letos nachystali různá školení. 
Z nich si každý vybere podle svých potřeb, časových možností i místa konání.

OLOMOUC (Olomoucký kraj)
Termín:   16.–20. 1. 2023 
  (jednodenní školení)
Místo konání:  Střední průmyslové školy 

polytechnické v Olomouci
  Rooseveltova 79
  779 00 Olomouc

SEMICE (Středočeský kraj)
Termín:   28. 2. – 3. 3. 2023
  (jednodenní školení)
Místo konání:  Hospůdka 

Sokolovna Semice
  Semice 20
  289 17, Semice

DEHTÁŘE (Kraj Vysočina)
Termín:   21.–23. 2. 2023
  (jednodenní školení)
Místo konání: Kulturní dům Dehtáře
  Dehtáře č.p. 4, 
  393 01 Dehtáře

BŘASY (Plzeňský kraj)
Termín:   14.–16. 3. 2023
  (jednodenní školení)
Místo konání:  Darovanský Dvůr Resort
  Darová 3
  338 24 Břasy

TRADIČNÍ 
ŠKOLENÍ SATJAM

* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz.


