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SLUŽEB
Nově vzniklé oddělení
zpracuje požadavky
obchodních partnerů
do 24 hodin
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PŘICHÁZÍ
PURMAX®
Spojením dvou
typů laku vzniká
inovativní povrchová
úprava se skvělými
vlastnostmi

ČESKÁ KVALITA
ZNÁ NAŠI ADRESU
V hodnocení kvality jsme znovu obstáli

Vyrábět ve špičkové kvalitě je pro nás standardem. Pozici
výrobce prvotřídních střešních krytin jsme opět potvrdili
a koncem roku již potřetí získali ocenění ČESKÁ KVALITA OSVĚDČENO PRO STAVBU. Certiﬁkát stvrzující, že prestižní
známku ČESKÁ KVALITA smíme nadále používat, jsme
převzali z rukou tehdejšího ministra průmyslu Karla Havlíčka
a odborného garanta za Osvědčeno pro stavbu Ing. Petra
Kučery, CSc.
Ocenění ČESKÁ KVALITA - OSVĚDČENO PRO STAVBU jsme
poprvé získali už v roce 2012 a od té doby se jím pyšní krytiny
SATJAM Rapid, SATJAM Roof, SATJAM Grande, SATJAM Trend
a SATJAM Bond Metalic. V roce 2018 k nim přibyly trapézové
proﬁly SAT18, SAT18 N, SAT35, SAT40, SAT40 N a SAT50.

Od loňska je to navíc ještě SATJAM Rapid DeLuxe. SATJAM
Rapid DeLuxe je na trhu zatím krátce, ale už má řadu
příznivců. Oceňují provedená vylepšení, která zvyšují
komfort při montáži, zrychlují pokládku a také zlepšují užitné
parametry krytiny. Stále se jedná o oblíbenou velkoformátovou
krytinu Rapid se skrytým kotvením pomocí zacvakávacích
zámků, jenže je dovedená k dokonalosti. Provedené úpravy
SATJAM Rapid DeLuxe nejsou jen marketingovým tahem, ale
opravdu funkčním zlepšením, což dokládá i udělený certiﬁkát
OSVĚDČENO PRO STAVBU.
Známka ČESKÁ KVALITA deklaruje náš cíl, kterým je spokojený
zákazník s krásnou a kvalitní českou plechovou střechou nad
hlavou.

NOVINKA SATJAM Rapid DeLuxe

VŽDY
SE ZÁSTŘIHEM
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DELŠÍ
PERFORACE

NÁBĚHY
PŘED ZÁMKY

INOVATIVNÍ
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ČTYŘI
MOŽNOSTI
PROFILACE

ZÁSLEPKA
ZÁMKU
Z VÝROBY
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NOVÁ OCELOVÁ TAŠKA
Předveďte svou originalitu s novou krytinou

Přirozenou lidskou touhou je vyniknout a odlišit se.
Snadno se to podaří s novou krytinou SATJAM York Modul.
Nepřehlédnutelná střecha okolí oslní.
Charakteristickým rysem krytiny je mohutný prolis. Člení
hladkou krytinu, odpovídající současným trendům, na
svislé pásy. Výsledkem je moderní plochá střešní krytina
s výrazným rastrem, nápadně připomínajícím skandinávský
design.
Kromě atraktivního vzhledu přináší nové řešení tašky
mnohé beneﬁty. Zvýšený prolis poskytuje tašce stejně
vysokou pevnost, jakou se dosud pyšnily jen krytiny
proﬁlované. Nedeformuje se při montáži a zůstává stále
krásná. Pokládku zrychluje dvoumodulový koncept, kdy je
ve 2 řadách po 5 taškách. Symetrické řešení tašky zase
umožňuje oboustrannou pokládku zleva i zprava, což
zjednodušuje práci a šetří ﬁnance za prostřihy.
Nová krytina SATJAM York Modul je odpovědí na poptávku
po plochých střešních krytinách. Jejím základem je ocelové
jádro s prémiovou povrchovou úpravou, díky čemuž je na
krytinu poskytována SATJAM záruka plus 40 let.
www.satjam.cz

Název střešní krytiny

SATJAM York Modul

Celková šířka

1 165 mm

Stavební šířka

1 110 mm

Délka tašky

350 mm

Výška odskoku

30 mm

Délka modulu

710 mm
2

Počet šablon na m

1,24 ks

Tloušťka ocelového plechu

0,5 mm

Hmotnost
Sklon použití od
SATJAM záruka plus
Povrchové úpravy

cca 4,7 kg/m2
9°
40 let
Purmat®, satpur, Purmax®
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APOKALYPSA
NA JIHU MORAVY
Podali jsme pomocnou ruku
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Stejně jako všichni ostatní, byli jsme i my ve
ﬁrmě SATJAM hluboce otřeseni záběry obcí
zpustošených tornádem, které se prohnalo na
konci června Hodonínskem. Od první chvíle jsme
uvažovali nad tím, jak pomoci lidem, kteří při této
katastrofě přišli o střechu nad hlavou. Jak se
říká, kdo rychle dává, dvakrát dává. Proto jsme
už necelý týden po neštěstí poslali do postižené
oblasti jako dar více než 2 400 m2 krytin a 1 500
metrů hřebenáčů. A nezůstalo jen u osamělého
gesta. Domů bez střechy a postižených lidí totiž
bylo na jihu Moravy opravdu mnoho.
Za necelé dva týdny jsme poslali městu Hodonín
další dar, který obnášel bezmála 2 tisíce různých
klempířských doplňků, jako jsou hřebenáče,

www.satjam.cz

závětrné lišty, úžlabí, okapní plechy, sněhové
zachytávače apod. Zkrátka vše, co bylo pro
stavby a opravy tolika střech potřeba.
A v dalším týdnu jsme pokračovali dál. Tentokrát
už ve spolupráci s Vodními skauty Hodonín.
Poslali jsme rovnou tři kamiony naplněné
střešními doplňky z nadbytečných zásob.
Skauti se pak přímo na místě postarali o to,
aby se materiál dostal nejkratší cestou k těm
nejpotřebnějším.
Zmírnit hrůzu z prožité tragédie nebylo v naší
moci, ale zajistit lidem v postižených oblastech
co nejrychlejší návrat k normálnímu životu se
nám snad povedlo.
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LEHKÁ STŘECHA
PRO SKAUTY II.
Pokračování příběhů skautských kluboven ...

Klubovna v Říčanech
Skautské středisko Lípa Říčany čítá okolo 500 členů, což jej řadí
k největším skautským střediskům v celém Česku. Schůzky zdejších
osmi oddílů ještě donedávna probíhaly ve srubu, postaveném
před 50 lety poblíž rybníka Marvánek. Jenže stará stavba přestala
potřebám stále se rozrůstající členské základny dostačovat.
Zástupce vedoucího střediska Ing. arch. Tomáš Rajtora k tomu říká:
„Stará dřevěná klubovna už delší dobu kapacitně naprosto nestačila.
Proto jsme uvažovali o stavbě nové klubovny, která by stávající
stavbu doplnila a rozšířila naše možnosti. Přípravy byly dlouhé,
hlavně bylo třeba vymyslet, jak vše zaﬁnancovat. Když jsme tenhle
rébus před dvěma roky rozluštili, pustili jsme se do stavění. Pak ale
přišlo něco, s čím jsme naprosto nepočítali - požár staré klubovny.
Srub v září loňského roku někdo zapálil. Opravdu šlo o nešťastnou
náhodu, která neměla se stavbou nové klubovny nic společného.
S původní klubovnou jsme totiž stále počítali, chtěli jsme, aby
zůstala. Proto bylo poměrně jasné rozhodnutí, že ji obnovíme. Jenže
v situaci, kdy jsme současně stavěli klubovnu novou, to vůbec
nebylo jednoduché. Hlavně z hlediska ﬁnancí. Proto nám přišla velmi
vhod nabídka společnosti SATJAM, o které nás informovalo ústředí
Junáka. Zprostředkovali nám kontakt s obchodním ředitelem, panem
Haškou, se kterým jsme pak záležitost dál řešili. Z jeho nabídky jsme
si vybrali svitkovou ocel šíře 625 mm. Dodaná byla s prémiovou
povrchovou úpravou GreenCoat šedá. Celkem nám na rekonstrukci
původní klubovny SATJAM poskytl 223 běžných metrů jmenovaného
materiálu.“
Dodanou svitkovou ocel naohýbala ﬁrma KP Metal, která disponuje
potřebným zařízením. Samotná pokládka už pak byla na místním
dobrovolníkovi, který se rekonstrukce vyhořelé chaty ujal. Profesí
klempíř pokrývač neměl s předpřipraveným kvalitním materiálem
žádný problém.
Dejme ještě na závěr znovu slovo panu Rajtorovi: „Spolupráci se
společností SATJAM hodnotím jako výbornou. Všechno bylo naprosto
v pořádku, jak se to domluvilo, tak to platilo. Takže to bylo fajn.“

Střecha klubovny z falcované krytiny
Prvotřídní materiál GreenCoat z nejčistší švédské oceli dlouho vydrží
a současně nezatěžuje životní prostředí. Je až 100% recyklovatelný,
výroba má minimalizované energetické nároky a obejde se bez
ropných produktů při aplikaci povrchové úpravy. Mixem vlastností
spadá do jakostní třídy EXTRA se zárukou až 40 let.
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Klubovna v Dolních Životicích
Skautskému oddílu Salvátor v Dolních Životicích slouží
jako klubovna stoletý dům v centru obce. Byť jsou skauti
nenároční, rozhodli se pro rekonstrukci věkovitého objektu.
Klasické vesnické stavení se sedlovou střechou po ní totiž
už přímo volalo. „Stav naší klubovny byl velmi špatný,“ říká
vedoucí střediska Vítek Lebeda, „za dobu existence domu
zde neproběhly žádné zásadní opravy. Stavba pro další
užívání vyžadovala rozsáhlejší a komplexnější rekonstrukci.
Tak jsme začali shánět dotace. Podařilo se nám zajistit
příspěvek z Integrovaného regionálního operačního programu
i z Operačního programu Životní prostředí. Při rozsahu
prováděných prací to ale nestačilo. Takže jsme byli velmi rádi,
když nám SATJAM poskytl střešní krytinu. Opravdu hodně
nám to pomohlo.“
O nabídce SATJAMU se skauti z Dolních Životic dozvěděli na
skautské centrále, kde je nasměrovali přímo na obchodního
ředitele ﬁrmy SATJAM, pana Hašku. Pro stavbu, probíhající
v režimu veřejné zakázky, byl zpracován dvoustupňový projekt
a projektant vyhodnotil volbu plechové krytiny jako možnou.
„Dostali jsme od ﬁrmy SATJAM nabídku na krytinu Rapid 510
ze švédské oceli a s prémiovou úpravou GreenCoat šedá.
Plně nám vyhovovala,“ chválí pan Lebeda. Původní střecha šla
celá dolů, jednak kvůli špatnému stavu, a také proto, že nová
střecha by měla mít parametry pro využití podkroví. To byl
vlastně jeden z impulzů rekonstrukce, nedostatek prostoru
v malém domku bez užitného podkroví. A jak dnes skauti
spolupráci s ﬁrmou SATJAM hodnotí? „Komunikace probíhala
mimořádně dobře,“ uzavírá rozhovor pan Lebeda, „opravdu
klobouk dolů. Cítili jsme maximální snahu vyjít nám vstříc.
Absolutně nic se tomu nedá vytknout. Jak říkám, klobouk
dolů...“

Jak to vidí klempíř?
Realizací rekonstrukce skautské klubovny
v Dolních Životicích byla pověřena ﬁrma
ReSpol s.r.o. Pokládku střechy pro ni prováděl
klempíř, pan Jiří Kajaba, který k tomu říká:
„Na stavbě se ještě stále pracuje, ale střechu
už mám hotovou. Pro mě byla tohle ideální
situace. Skauti se společností SATJAM vše vyřídili, já jsem
dostal hotový materiál a jen se věnoval pokládce. S krytinou
Rapid se mi pracovalo velmi dobře, vždyť to pro mě není
žádná novinka. Krytiny SATJAM pokládám běžně. Jsou to
parádní materiály a nikdy jsem na ně neslyšel žádnou kritiku.“

SATJAM Rapid na střechu klubovny
Oblíbená krytina je imitací falcované krytiny, na rozdíl od ní se ale
spojuje jednoduše naklapávacími zámky. Montáž je díky tomu rychlá,
designový efekt ale zůstává. Provedení GreenCoat svými vlastnostmi
spadá do jakostní třídy EXTRA, má elegantní texturu a výrazně vyšší
stálobarevnost.
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Klubovna v Háji ve Slezsku
Skauti z Háje ve Slezsku měli svou klubovnu od roku 1968,
kdy pro ně na bývalém hřišti instalovali starší dřevostavbu.
Přes veškerou jejich snahu o údržbu ale po víc jak půl
století budova dosloužila. Skauti nejprve zvažovali možnost
rekonstrukce, ale náklady šplhaly tak vysoko, že se vyplatilo
raději postavit klubovnu novou. Jak to bylo dál, o tom hovoří
Marek Hrubý ze skautského střediska Ostrá Hůrka v Háji
ve Slezsku: „Původně jsme měli dřevěnou klubovnu, takže
jsme zase chtěli dřevo. Kamarád staví sruby a když jsme
se za ním byli podívat, tak nás tenhle typ stavby nadchl.
Spontánně jsme se rozhodli pro srub. V případě střechy ale
volba probíhala zcela racionálně. Spolupráce se společností
SATJAM nastartovala už před rokem. Tedy dávno před tím,
než jsme začali tesat první kmeny pro srub. V té době jsme
hlavně řešili ﬁnancování a složitě jsme skládali korunu
ke koruně. V téhle situaci pro nás byla nabídka SATJAMU
tak skvělá, že jsme vůbec neváhali. Hned jsme věděli, že
do spolupráce určitě jdeme. Následoval výlet do Ostravy,
kde jsme si prohlédli výrobu a vybrali si jakousi červenou
krytinu. Po týdnu se ale ze SATJAMU ozvali, že mají okamžitě
k dispozici krytinu jinou, konkrétně Bond Metalic ze švédské
oceli a s prémiovou úpravou GreenCoat v barvě černé. Prý
se vrátila ze zakázky. Rychlá dostupnost a tmavá barva se
nám líbily, takže jsme upustili od původního požadavku.
A paní projektantka? Zprvu byl z její strany cítit k plechu
určitý despekt, který se ale změnil, když nám obchodní
ředitel pan Haška vše podrobně popsal a vysvětlil. Přesvědčil
nás, že když se střecha udělá tak, jak má být, není čeho
se obávat. Spolupráci se společností SATJAM bych zkrátka
ohodnotil jedničkou s hvězdičkou. A kdybych měl k dispozici 5
hvězdiček, tak dám všech pět. Prostě perfektní.“

... příběh kluboven pokračuje
Představili jsme vám tři ukázkové příběhy spolupráce ﬁrmy
SATJAM se skauty. Jejich počet je však mnohem vyšší
a rádi bychom, aby do budoucna ještě dále rostl. V podpoře
skautského hnutí totiž spatřujeme náš vklad do zdravě se
rozvíjející mladé generace, vklad do nadějné budoucnosti.
Považujeme taky za společensky odpovědné pomáhat tam,
kde se to bez podpory sponzorů neobejde. Krásnou odměnou
nám pak je radost z nových kluboven v očích těch nejmenších
i úsměvy jejich vedoucích.

Střecha klubovny ze SATJAM Bond Metalic
Malý formát krytiny Bond Metalic ze švédské oceli a tradiční proﬁlace
tašek činí z této krytiny prvek univerzální. Uplatní se na téměř
jakémkoliv typu stavby, včetně střech složitých a s netradičními tvary.
Nejlépe ale vynikne na střechách jednoduchých. Třešničkou na dortu
je pak prémiová úprava GreenCoat.
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SPOČÍTÁME TO RYCHLE
Nové oddělení služeb zákazníkům
Vybrali jste si novou střechu?
Pak první, co vás bude zajímat, je její cena. Zpracování cenových
nabídek je proto trvale nedílnou součástí společnosti SATJAM. Od
letošního roku ale služba dostala nový rozměr. Dřív mělo každé ze
středisek (celkem sedm) svého rozpočtáře, který službu zajišťoval.
Jenže docházelo k potížím ve chvílích, kdy byl některý z nich
indisponován.
Abychom se potížím vyhnuli, rozhodli jsme se pro radikální řez. Výsledkem je nové jednotné oddělení se sídlem v ostravské centrále,
které nabídky zpracovává opravdu bleskurychle. Jeho pracovníci
jsou navíc schopni se navzájem zastoupit. Aby se nová skupina
odlišila od původních pracovníků, říkají si nově - nápočtáři.
Iniciátorem vzniku a vedoucím střediska nápočtářů je Ing. Martin
Kubín, který vysvětluje: „Novým uspořádáním se naše práce optimalizovala. Celkem je nás 6, přičemž jeden člověk je v Brně a další
v Hradci Králové. Systém ale tvoříme všichni dohromady díky elektronickému propojení.“
Jak změnu ve zpracovávání cenových nabídek poznají zákazníci?
„Především v rychlosti. Naším nepsaným pravidlem je, že konečnou
cenovou nabídku vyhotovíme do 24 hodin, maximálně do 2 dnů.
A to nehovořím jen o drobných stavbách, ale i o naceňování
průmyslových areálů (pozn. Martin Kubín je současně technickým
manažerem pro průmyslové stavby). Časový rozptyl se samozřejmě
odvíjí od složitosti projektu. Některé projekty jsou časově
náročnější, jiné naopak hotové během hodinky. Obchodním
partnerům navíc vypracováváme kladečský plán.“
Co vám pomáhá práci rychle zvládnout?
„Rozhodující je kvalita zaslaného zadání. Nejsnazší práci máme
s projektovou dokumentací, opakem jsou schématické malůvky
střešních rovin od ruky. U nedokonalých podkladů se musíme třeba
několikrát dotazovat, než jsme schopni poptávku vyřešit tak, aby
náš výstup byl vždy ve stejné kvalitě. Jediné, co se může lišit v závislosti na kvalitě zadání, je přesnost ﬁnální nabídky. Ale to už my
nejsme schopni ovlivnit.“
Kolik projektů zvládne oddělení nápočtářů zpracovat?
„Jeden nápočtář je schopen denně zpracovat 10 až
25 projektů, někdy se číslo pohybuje i výše. V oddělení je
nás šest, což představuje asi 120 projektů denně a až
2 000 projektů měsíčně. Po roce fungování je oddělení stabilizované, takže letos se zákazníci mohou
těšit na ještě rychlejší a kvalitnější zpracování
svých zakázek.“
Vaše zakázky zpracovává oddělení
nápočtářů v tomto složení:
Ing. Martin Kubín (vedoucí oddělení),
Pavel Hrdý, Tomáš Pěnička,
Silvie Adamová, Taťána Kadlová,
Jan Mergl
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CHCETE ZJISTIT,
CO JE U NÁS NOVÉHO?
Pro stavební sezónu 2022
K práci moderního klempíře už nestačí jen šikovné ruce. Mění
se normy, technické požadavky, právní předpisy a hlavně
nabídka výrobců. Nejinak je tomu i u nás v SATJAMU, i my
přicházíme s novinkami. Abyste na jaře, až začne nová stavební

sezóna, byli se vším seznámeni a připraveni zodpovědět
i všetečné dotazy zákazníků, dovolujeme si vás pozvat na
Školení SATJAM 2022. Kvůli pandemické situaci bude školení
probíhat formou webináře (více na konci stránky).

Témata letošního školení
Loňská novinka
Rapid DeLuxe
má oproti
původnímu
Rapidu pět vylepšení, většina
z nich souvisí
s montáží

Pro zjednodušení
montáže střešních oken do
krytiny SATJAM
Rapid jsme připravili speciální
lemování

Nabídku povrchových úprav
SATJAM rozšiřujeme o PURMAX,
inovativní hybridní nátěr s vysokou odolností

Představíme
vám horkou
novinku roku
2022 - krytinu
SATJAM York
Modul, a seznámíme vás s její
montáží

Nebudou chybět
informace o solárních držácích
a jejich upevňování ke krytinám
SATJAM

SATJAM nejsou
jenom krytiny,
ale také pestrá
paleta doplňků,
např. klempířské
a prostupové
prvky nebo okapové systémy

Objasníme
správné použití
jednotlivých
typů šroubů ve
vztahu k typům
povrchových
úprav krytin.

Představíme
kompletní sortiment SATJAM
Protect Premium,
kam mimo jiné
patří i stupně pro
bezpečný pohyb
po střechách

Svým partnerům
necháváme zhotovit reklamu na
auta o spojení
ﬁrmy se značkou
SATJAM - více na
školení

SATJAM webinář 2022
Webinář proběhne ve dne 4. února 2022 na kanále SATJAM
youtube. K účasti na webináři není nutná žádná registrace,
stačí se připojit a sledovat připravený program.

reagovat a průvodce školením vaše dotazy
zodpoví.

Průvodcem školením vám bude produktový manažer Ing. Petr
Tureček, který se bude věnovat letošním tématům - uvedena
jsou na této straně.

Výhodou zvolené formy školení (webináře) je,
že si jeho obsah budete moci v budoucnu kdykoliv znovu pustit a připomenout. Případně jej
můžete doporučit ke zhlédnutí svým kolegům.

V přímém přenosu webináře také budete moci na obsah

Těšíme se na vaši účast!
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Webinář můžete
sledovat zde
www.satjam.cz

PRODLUŽUJEME
OCELOVÉ ZÁRUKY
říká produktový manažer společnosti SATJAM
Můžete nám pane Turečku prozradit, co
z nabídky společnosti SATJAM v roce 2021
zákazníci žádali nejvíce?
Mile nás překvapil vysoký zájem o veškeré
naše krytiny v průběhu roku. V letošním
prodejích došlo k obratu ve prospěch
hliníkových krytin, i když samozřejmě objemově mají k oceli ještě daleko. Víc než vstřícně
všichni přijali také naši loňskou novinku SATJAM Rapid DeLuxe.
Asi tomu nahrál fakt, že jsme u již dřív oblíbené krytiny provedli další vylepšení inspirovaná našimi zákazníky, takže teď
jsou opravdu spokojení. S krytinou se díky tomu klempířům
lépe pracuje, další varianty povrchové proﬁlace zase potěšily
samotné investory. Každá střecha s krytinou SATJAM Rapid
DeLuxe může být designový originál. A mimochodem, jedná se
také o hliníkovou krytinu...

Nezapomínáte tak trochu na ocelové krytiny?
Vůbec ne! U zmiňovaného Rapidu DeLuxe se od letoška mohou
zákazníci těšit i na variantu v oceli. Navíc přicházíme s novinkou
SATJAM York Modul, o které píšeme v úvodu tohoto časopisu.
To je ocelová krytina s výrazným designem. Přidáváme také
velmi kvalitní hybridní povrchovou úpravu PURMAX® pro ocelové krytiny, o které se v časopise také dočtete. Prostě sázíme
na kvalitu. Díky tomu si můžeme dovolit přesunout povrchové
úpravy Satpur a PURMAT® do vyšší třídy EXTRA se zárukou
40/15 let. Dříve byla tato kategorie vyhrazena jen pro špičkový
GreenCoat® Crown BT.
Oceňují zákazníci vysokou kvalitu?
Určitě ano, o tom svědčí maximální zájem o naše produkty
v loňském roce. Spolehnout se přitom mohou trvale na garanci
v podobě značky kvality - OSVĚDČENO PRO STAVBU.

Satpur 50 μm (PU)

Purmat® 50 μm (PUM).

Tato povrchová úprava na bázi polyuretanu
nabízí vysokou úroveň ochrany vůči
mechanickému poškození a zajišťuje
mimořádnou odolnost v prostředích se
zvýšenou korozivitou. Samozřejmostí je také
dlouhá stálobarevnost všech 4 barevných
variant.

www.satjam.cz

V laboratořích ArcelorMittal exkluzivně pro
společnost SATJAM vyvinuli tuto povrchovou
úpravu na bázi polyuretanu, s vysokou odolností proti korozi, mechanickému poškození
a UV záření. V běžném prostředí má nadprůměrnou životnost a velmi dobře vzdoruje
změnám barevnosti.
2022 | 11
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PŘICHÁZÍ PURMAX
NOVINKA Hybridní porvchová úprava nově v nabídce SATJAM
Základem ocelových krytin SATJAM je ocelové jádro
nejvyšší kvality. Špičkový materiál dále chrání
povrchové úpravy, kterých je v sortimentu SATJAM na
výběr rovnou osm, aby bylo možno nalézt řešení na
každý požadavek. Nejnovější z této skupiny je hybridní
nátěr PURMAX®.
PURMAX® byl vyvinut s cílem vytvořit povrchovou
úpravu s ještě lepší odolností. Vstupní zadání se
podařilo splnit díky spojení dvou různých vrstev laku,
a to hybridů polyuretanu a polyesteru. Polyuretanový
povlak primárně chrání ocel proti proti korozi, vrchní
polyesterová vrstva je zodpovědná za rezistenci vůči
UV záření. Eliminuje stárnutí vlivem fotochemických
procesů, takže krytina si po mnoho let

uchovává svou původní barvu. Společně pak obě
vrstvy poskytují výrobku zesílenou odolnost před
poškrábáním či jiným mechanickým poškozením a také
vůči působení povětrnostních vlivů. Díky hybridnímu
řešení má PURMAX® ještě jeden významný beneﬁt - za
velmi příznivou cenu získáváte kvalitní polyuretanovou
krytinu.
Polomatná hybridní vrstva se skládá z 15 μm
polyuretanového laku, na který se nanáší 25 μm
polyesteru. Celková tloušťka povrchové úpravy
je 40 μm a dostupná je ve čtyřech barvách: cihlová
(RAL 8004), hnědá (RAL 8017), antracit (RAL 7016)
a černá (RAL 9005).

Skladba vrstev PURMAX®
Ochranná fólie
Vrchní lak Polyester 25 μm
Primer Polyuretan 15 μm
Pasivační vrstva
Zinek
Ocelové jádro
Zinek
Pasivační vrstva
Ochranný lak 5-7 μm

Barevnost materiálu PURMAX®

Hnědá
RAL 8017

Černá
RAL 9005

Cihlová
RAL 8004

Antracit
RAL 7016

Střešní krytiny z materiálu PURMAX®
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TOP PRODUKT

Špičkový materiál za rozumnou cenu
Hliníková střecha je střecha pro několik generací.
Hlavní složkou výrobní suroviny je hliník (neboli aluminium), doplněný o hořčík a mangan. Výsledná slitina
AluMat® má výborné parametry pevnosti a odolnosti
vůči povětrnostním vlivům a korozi. Odolnost krytiny
dále posiluje povrchová úprava na bázi matného
polyesteru, která maximalizuje životnost krytiny. Díky
tomu vydrží střecha z hliníku sloužit s minimálními
nároky na údržbu i přes 100 let.

AluMat je materiál vyvinutý a vyráběný ve Skandinávii,
kde musí zvládat mnohem drsnější počasí, než které
známe v Česku. Nejen hliníková slitina, ale také
konečné povrchové úpravy krytin jsou navrženy pro
maximální odolnost. Špičkový materiál AluMat, dodávaný norskou společností, proto řadíme do nejvyšší
jakostní třídy EXCELENT se zárukou až 60 let*.

AluMat® a AluFalc® jedinečné materiály pro SATJAM
Výrobní surovina AluMat® je dostupná ve dvou
efektních povrchových úpravách. Varianta
s jemným reliéfem AluMat® Stucco poskytuje
krytinám nevšední vzhled a navíc přispívá ke
snížení hlučnosti za deště. Drobná struktura
povrchu rovněž opticky eliminuje lokální zvlnění,
ke kterému může dojít při pokládce. Oproti tomu je
samotný AluMat® hladký.

Hliníkový plech AluFalc® je speciálně určený
pro falcování, buď ruční nebo strojní. Dodává
se v tl. 0,7 mm, ve svitcích i tabulích. Opatřen
je lakoplastovou povrchovou úpravou na bázi
polymerem modiﬁkovaného polyuretanu. Stejně
jako AluMat® má také AluFalc® variantu Stucco se
strukturovaným povrchem. Určena je speciálně pro
falcování.

Skladba vrstev AluMat® a AluFalc®
Ochranná fólie
Povrchová úprava
Primer
Jádro ze slitiny hliníku
Ochranný lak

Vstupní materiál pro krytiny ze slitiny hliníku
AluMat® 25 μm (APM)
AluMat® Stucco 25 μm (APMS)

AluFalc® 25 μm (AF)
AluFalc® Stucco 25 μm (AFS)

Střešní krytiny ze slitiny hliníku

www.satjam.cz
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ENERGIE ZE SLUNCE
S fotovoltaikou na střeše jsou vaše finance v bezpečí
V současnosti, kdy se ceny
všech energetických komodit řítí
nezadržitelně vzhůru, se znovu
dostávají do popředí zájmu
alternativní zdroje energií. Jejich
nástup jsme zaregistrovali už
před dvěma lety, když v lednu
2020 začal platit nový evropský
energetický standard a na
střechách domů nastala doba
fotovoltaická. Už tehdy jsme
v SATJAMU zareagovali a začali
jsme nabízet služby, související
s realizaci fotovoltaické
elektrárny. Soustředili jsme se na
systém pro bezpečnou instalaci
fotovolatických i solárních
teplovodních panelů na
14 | 2022

lehké krytiny SATJAM.Po dvou
letech zkušeností s instalací
fotovoltaiky na střechy SATJAM
jsme dnes schopni vyhovět
jakýmkoliv požadavkům
zákazníků, kteří se odmítají
stát rukojmím energetických
společností a raději jdou
cestou pořízení vlastního zdroje
elektrické energie.
Na stavbu fotovoltaických
elektráren jsou střechy SATJAM
připraveny i konstrukčně. Prvky
SATJAM Solar označují skupinu
speciálních držáků pro uchycení
nosných rámů fotovoltaických
i teplovodních solárních systémů.

Držák pro proﬁlované krytiny
Roof, Grande, Trend, Arad
Modul, Taurus Premium,
Reno Premium, York Modul
a trapézové plechy. Unikátní
patentované uchycení, které
se kotví přímo do plochy
střechy, ne do podkladu.
Unikátní držák pro
drážkovanou krytinu Rapid
a falcovanou krytinu
s dvojitou stojatou drážkou.
Uchycení se obejde bez
vrtání, držák je přichycen
pouze sevřením zámku/
drážky.

www.satjam.cz

VIRTUÁLNÍ REALITA
NÁM POMÁHA
V SATJAMU pro vás nemáme jen krytiny, ale také
servis a služby, které pořízení nové střechy dělají
pohodlnější a dostupnější. Patří k nim i služba
SAT vision, což je moderní nástroj pro klempíře
a pokrývače, kteří chtějí být ve svém podnikání
efektivnější. Se službou SAT vision zpracujeme
zájemcům o novou střechu předběžnou cenovou
nabídku bez toho, že by bylo nutno, aby stavbu
kdokoliv osobně navštívil. Klempířům tím
odpadá jedna starost a taky mnohdy zdlouhavé
zbytečné cestování. Zaměření si totiž provedeme
sami, a to pomocí virtuální reality.
Abyste toto zjednodušení práce mohli využít,
stačí, abyste nám do SATJAMU k dané stavbě
poslali adresu, GPS souřadnice nebo odkaz na
internetovou mapu s vyznačeným objektem. To
je vše, o zbytek se postaráme za vás.

25,27 m2

33,25 m2
26,60 m2

2
6,65 m2 18,62 m

6,65 m2

TANKUJTE
ZDARMA
Spolupracovat s ﬁrmou SATJAM je pro klempíře
a pokrývače výhodné po všech stránkách. Svým zákazníkům díky tomu můžete nabízet opravdu kvalitní
střešní krytiny a příslušenství, a ještě navíc ušetříte
na pohonných hmotách. Při jejich vysokých cenách
a stálé nutnosti jezdit jde o významný beneﬁt! Co
tím myslíme? Při zaregistrování se do bonusového
programu čerpáte za odběr bonusových produktů
SATJAM body, které následně můžete směnit za
kredit na tankovací kartě CCS.
Jak na to? Nejprve registrace, pak odběr potřebného
množství bonusových výrobků a nakonec evidence
zakázky v aplikaci SATJAM (určená
pro operační systém Android),
případně na webu programu.
A pozor! Ve stavební sezóně 2022
jsme seznam bonusových produktů rozšířili!

Naše produkty/střechy až na vaši stavbu
Ke krytinám SATJAM nabízíme možnost jejich dovozu zdarma
až na staveniště, a to v rámci rozvozových okruhů. Slouží nám
k tomu autopark, vybavený nákladními automobily s hydraulickou
rukou pro snadnou manipulaci s paletami. Ve výrobních halách
zase zdomácněly vysokozdvižné vozíky, bez nichž si přemísťování
a nakládku materiálu nejde představit.
www.satjam.cz

Rozvozové
termíny a trasy
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SATJAM v roce 2022
Skončil rok 2021 a já přemýšlím, jak do několika řádků vtěsnat všechno, co se během
něj událo. Po předchozím paralyzovaném dění nastal na jaře obrat a vše se začalo měnit
turbulentní rychlostí. Téměř okamžitě jsme zaznamenali první signály zvyšování cen
výrobních surovin, které postupně přerostly v dramatickou situaci. Přidružilo se zvyšování
nákladů na všech frontách, z nichž nejbolestivěji na SATJAM dopadly stoupající ceny
dopravy a také energií nutných pro výrobu. Ač neradi, museli jsme zareagovat a upravit
ceny. Naši zákazníci nám přesto zůstali věrni, čehož si velmi vážíme.
Milým překvapením pro nás za této situace bylo, že poptávka po výrobcích SATJAM byla
zcela extrémní! Děkujeme všem za projevenou přízeň a také za trpělivost, se kterou
jste čekali až vzniklou náročnou situaci zvládneme. Neméně velký dík patří také našim
zaměstnancům, bez nichž by nic z toho nebylo možné. S letošními výzvami jsme se
díky jim poprali a mohli jsme vyhovět všem vašim požadavkům. A věřte, že práce to
bylo opravdu hodně. Dokladem je i poprvé překročená mystická hranice obratu - jedné
miliardy korun.
Opusťme ale ﬁnance a zaměřme se na naše produkty. V tomto roce výrazně rostl zájem
o hliníkové krytiny, jejichž prodej začíná silně konkurovat tradičním krytinám s ocelovým
jádrem. Abychom pokryli požadavky trhu, instalovali jsme 3 nové výrobní linky pro krytiny
Rapid DeLuxe, Roof a Grande. Zanedlouho k nim přibudou další 2 linky na inovované
krytiny Rombo a Taurus Maxx.
Ani zběsilé tempo výroby ale nenarušilo naše charitativní projekty. Úspěšně pokračovala
spolupráce se skautskými skupinami a v polovině roku, kdy Jižní Moravu zasáhlo
tornádo, jsme pomáhali i tam. Zareagovali jsme jako jedni z prvních a bezprostředně po
katastrofě jsme na místo dovezli naše krytiny SATJAM. Prostřednictvím skautů jsme pak
dál postiženým dodávali další materiály, v celkové hodnotě přes 4 milióny korun.
Stránka se rychle zaplnila, a to jsem zdaleka neuvedl všechny aktivity společnosti
SATJAM. Nezbývá mi, než vám v novém roce 2022 popřát hlavně pevné zdraví a také
zdárné překonání všech obtíží, které se momentálně ve světové ekonomice rýsují. Ve
společnosti SATJAM jsme optimisté a věříme, že, pokud jde o ceny surovin, brzy dojde
k jejich stabilizaci. Ve zklidněném tržním prostředí se tak můžete těšit nejen na novinky
představené v tomto zpravodaji, ale hlavně na standardní dodací termíny, které se
budeme snažit držet po celý rok 2022.

Robert Obrzut
jednatel společnost SATJAM
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