
Kvalitní lehká
střešní krytina
se zárukou

Neslibujeme – garantujeme !

Neváhejte – nabídka platí pouze do 30. 6. 2011 
nebo do vyprodání zásob

*

VÝHODY
  Spolehlivé a kvalitní řešení Vaší střechy
 Minimální zatížení krovů
  Rychlá montáž
  Doprava ZDARMA
  Široký výběr střešních krytin
   Široký výběr barev a povrchů
  Životnost až 80 let a SATJAM záruka plus

rapid

Střešní krytinyStřešní krytiny

* SATJAM záruka plus

Nyní ke střeše okapy 
nebo difuzní fólie ZDARMA !AKCE ! Nyní ke střeše okapy 
nebo difuzní fólie ZDARMA !AKCE !

229,–/m2
od

249,–/m2
od

281,–/m2
od

Žádejte vypracování 
kladečského plánu 
a cenové nabídky ZDARMA !
U prodejců střešní krytiny, 
realizačních fi rem a na 
obchodních střediscích SATJAM:

  Praha – tel.: +420 281 980 861
fax: +420 281 980 863
e-mail: praha@satjam.cz

  Brno – tel.: +420 517 070 019
fax: +420 517 070 021
e-mail: brno@satjam.cz

  Ostrava – tel.: +420 596 223 535
fax: +420 596 231 098
e-mail: ostrava@satjam.cz

  Ústí nad Labem – tel.: +420 477 750 311 
fax: +420 477 750 310
e-mail: usti@satjam.cz 

  Hradec Králové – tel.: +420 495 490 877 
fax: +420 495 490 880
e-mail: hradec.kralove@satjam.cz

Poznámky: Kupóny lze uplatnit při minimálním odběru 100 m2 střešní krytiny SATJAM Nordic, Grande Plus Long, Rapid a Bond.
Na jeden nákup je možno uplatnit pouze jeden kupón. Více na www.satjam.cz.

Jsme držiteli certifi kátů:
  ČSN EN ISO 9001:2001 
  ČSN EN ISO 14001:2005 
  OHSAS 18001:2007

Naše produkty vyrábíme z materiálů renomovaných společností:

KUPÓN
ke střešní krytině SATJAM 
ZDARMA 150m2 DIFUZNÍ FÓLIE

KUPÓN
ke střešní krytině SATJAM 
ZDARMA 20 m žlabu SATJAM NIAGARA
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Skladba vrstev

základní vrstva
pasivační vrstva
zinková vrstva
ocelový plech

oboustranný
polyuretanový
lak 50 μm 

rstvavrstva

Ceny uvedeny bez DPH

Okapový systémOkapový systém

150 mm ve standardních barváchSATJAMFOL WI 135g/m2

www.satjam.cz
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od

374,–/m2
od

s kameninovým posypem


