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SATJAM DNESSATJAM DNES



SROVNÁNÍ BALENÍ ZAKÁZEK SROVNÁNÍ POSKYTOVANÝCH ZÁRUK

SATJAM dodává střešní krytinu na paletě zdarma 
a zabalenou v ochranné fólii.

SATJAM poskytuje na své výrobky garanci v programu 
SATJAM Záruka Plus až 40 let*.

SATJAM vám díky svému automobilovému parku doveze 
objednávku až na staveniště.

SATJAM nabízí kompletní sortiment klempířských doplňků 
včetně prostupů, bezpečnostních prvků, sněhových zábran, 

šroubů a mnoho dalších střešních prvků.

SROVNÁNÍ KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍSROVNÁNÍ DODÁNÍ ZAKÁZEK

CELKOVÁ ŠÍŘE 1,185 m

194 Kč/m21,
6 

m

209 Kč/m21,
6 

m

ALTERNATIVNÍ DODAVATEL

EFEKTIVNÍ ŠÍŘE 1,1 m

CELKOVÁ ŠÍŘE 1,185 m

ROZDÍL V CENĚ MEZI CELKOVOU A EFEKTIVNÍ ŠÍŘÍ
Efektivní metr = 1,760 m2** Celkový metr = 1,896 m2**

            ALTERNATIVNÍ DODAVATEL NABÍZÍ NIŽŠÍ CENU, ALE SKUTEČNÝ ROZDÍL JE                          

1,896 m2 × 194 Kč = 367,80 Kč1,760 m2 × 209 Kč = 367,80 Kč

* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz. 
** Srovnáváme jeden kus krytiny o celkové šíři 1,185 m a délce 1,6 m.

0,085 mm

Cena je „nižší“ 

o 7 %

Tuto část střechy 
u SATJAMu neplatite

O,-

SROVNÁVEJTE SROVNATELNÉ 
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Vzhledem k tomu, že práce s novou střešní krytinou 
SATJAM Taurus je velmi podobná jako s našimi tradičními 
velkoformátovými krytinami, jsou ve zjednodušeném 
montážním návodu informace zejména o drobných rozdílech 
v montážním postupu.

Stejný systém pokládky jako u velkoformátových krytin může 
způsobit mírné pootočení šablon, které by znesnadnilo 
instalaci.

Doporučujeme modifikovat systém pokládky dle tohoto 
schématu.

Krytinu lze klást i „na vazbu“. Tímto kladením eliminujete 
riziko zatečení do svislých spojů krytiny. Založení krytiny 
u okapové hrany je možné provést několika způsoby. Dvě 
varianty jsou znázorněny níže.

  Pokyny k montáži

Nejnovější přírůstek 
v rodině střešních krytin SATJAM

Nejmladší přírůstek do rodiny maloformátových 
střešních krytin z produkce fi rmy SATJAM. 

Skvělý design díky výrazné a nevšední 
profi laci v kombinaci s výrobní surovinou 
nejvyšší jakosti  vám dává jistotu 
dlouhodobé spokojenosti při užívání 

této střešní krytiny. Krytina je dodávána 
jako dvoumodulová šablona, což usnadňuje 

manipulaci a minimalizuje vzniklý odpad při realizaci. Krytina je 
vyráběna z vysoce jakostního ocelového pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou Satpur 50, Purmat® 50 a PUREX™ 26. Tyto 
kvalitní a mimořádně odolné povrchové úpravy dodávají krytině 
vysokou životnost i v náročných klimatických podmínkách.

Technická data
Prodejní název TAURUS PREMIUM

Symbol TP

Celková šířka tašky 1 198 mm

Stavební šířka tašky 1 150 mm

Délka tašky 350 mm

Délka modulu 720 mm

Tloušťka krytiny 0,5 mm

Hmotnost na m2 4,7 kg

Užitná plocha šablony  0,805 m2

Počet modulů/m2 1,24 ks

Minimální sklon 9°

1 150 mm

1 198 mm

24
 m

m
35

0 
m

m
35

0 
m

m

spojování šablon

spodní ohyb

ukončení šablony

NOVINKA

max. 80 mm

Založení 
s přesahem, 

bez žlabu

Založení 
s přesahem 
a se žlabem



JEDINEČNÁ ČESKÁ STŘECHA
ZE SK ANDINÁVSKÉ OCELI

JEDINEČNÁ ČESKÁ STŘECHA
ZE SK ANDINÁVSKÉ OCELI

Celková tloušťka povrchové úpravy 26 μm

Tloušťka fi nální lakové vrstvy 20 μm

Tloušťka primeru 6 μm

Vzor povrchové úpravy lehce reliéfní

Lesk, Garden 60° 7

Nejvyšší provozní teplota 100 °C

Nejnižší provozní teplota −60 °C

Nejnižší teplota pro zpracování −15 °C

Nejmenší přípustný rádius ohybu (průměr) 1 × tloušťka plechu

Požární klasifi kace A1 s1 d0

Odolnost proti UV RUV 3

Třída korozní odolnosti RC4

Odolnost proti poškrábání 2 500 g

Odolnost proti znečištění dobrá

K r á s n á ,  l e h k á 

a odolná. Taková 

je jemně struktu-

rovaná povrchová 

úprava PURE X ™. 

Jedná se o novinku 

v  naš í nabídce, která má svůj 

původ v drsných skandinávských podmínkách. 

Materiál nám dodává společnost SSAB, speciali-

sta na inovativní ocelové výrobky. Na trvanlivost 

a dlouhodobou odolnost se proto lze spolehnout. 

Zároveň si můžete vybrat pro váš dům střešní kry-

tinu v provedení SATJAM Roof, Grande nebo Rapid 

a nově i v provedení Taurus Premium. 

EXCELENT
Nejvyšší kategorie povrchové úpravy SATJAM 

zajišťující dlouhodobě velmi vysokou 

ochranu a nevšední design.

PUREX™ barvy

hnědá

RAL 8017

černá

RR 033

grafitová šeď

RR 023

Naše produkty vyrábíme 
z materiálu švédské společnosti

ocelové jádro
zinek

primer

zinek

PUREXTM

PUREX™ řez materiálem



SATJAM DNES

www.satjam.cz | 52016

STŘECHY      OKAPY      TRAPÉZY

imořádného úspěchu se 
v listopadu dostalo spo-
lečnosti SATJAM. Během 
slavnostního galavečera 
jsme 10. listopadu 2015 

získali ocenění Česká kvalita. To je 
každoročně udíleno vybraným fi rmám 
za nejkvalitnější produkty a služby 
nabízené na tuzemském trhu. Česká 
kvalita je totiž od roku 2002 národním 
programem kvality vlády právě na pod-
poru těchto výjimečných výrobků. Mezi 
ně patří naše krytiny SATJAM Grande, 
SATJAM Roof, SATJAM Bond, SATJAM 
Rapid a také novinka SATJAM Trend.
Cenu Česká kvalita si za rok 2015 
v oblasti stavebnictví zasloužil pouze 
SATJAM a jen jedna další firma. Vý-
robků s pečetí „Česká kvalita – 
Osvědčeno pro stavbu“ je tak na 
českém trhu stále poskrovnu. O to dů-
ležitější je získání této ceny nejen pro 
SATJAM, ale i naše obchodní partnery 
a samozřejmě též koncové zákazníky. 

Jak během vyhlašování několikrát za-
znělo, ocenění Česká kvalita není jen 
důkazem kvality, ale rovněž bezpeč-
nosti výrobků. A těch nebezpečných, 
které jsou hlášeny do evropské data-
báze RAPEX, neustále přibývá – přitom 
9 z 10 závadných představuje vážné 
riziko pro zdraví nebo život. Logo Česká 
kvalita garantuje, že oceněné výrobky 
jsou naprosto v pořádku.
Aby krytiny SATJAM, stejně jako 
další výrobky označené coby Česká 
kvalita, mohly tuto známku nést, 
musely nejprve projít náročnými 
testy sladěnými s evropskými nor-
mami. Tyto prověrky v akreditovaných 
zkušebnách zkoumaly vlastnosti pro-
duktů, poté následoval spotřebitelský 
průzkum. Ani tak nebylo udělení oce-
nění automatické – za programem 
stojí garanti v řídicím výboru, který je 
složen ze zástupců spotřebitelských 
organizací, podnikatelských svazů, 
orgánů státní správy, Rady kvality ČR 

a České společnosti pro jakost. Sa-
motný galavečer se konal pod zášti-
tou prezidenta České republiky Mi-
loše Zemana, předsedy Senátu PČR 
Milana Štěcha, předsedy Poslanecké 
sněmovny PČR Jana Hamáčka, před-
sedy vlády Bohuslava Sobotky, minis-
tra průmyslu a obchodu Jana Mládka 
a místopředsedy Senátu PČR Přemy-
sla Sobotky. I tato jména na klíčových 
státních funkcích podtrhují význam 
programu.
Věříme, že ocenění Česká kvalita je vý-
jimečné a zavazující. I nadále budeme 
krytiny SATJAM navrhovat a vyrábět 
tak, aby přinášely stabilní, bezpečné 
a ekonomické řešení střechy s dlou-
hou životností, kterou můžeme zákaz-
níkům garantovat v programu SATJAM 
Záruka Plus.
Seznam produktů se značkou 
Česká kvalita i další užitečné in-
formace jsou přístupné na webu 
www.ceskakvalita.cz.

SATJAM DÍKY 
ZNAČCE ČESKÁ KVALITA 
vyniká nad ostatními výrobci krytin

Ocenění převzal jednatel společnosti SATJAM Robert Obrzut z rukou Ing. Jiřího Studničky, statutárního zástupce TZÚS Praha



OKAPOVÝ SYSTÉM 
NOVINKAPRO KOMERČNÍ OBJEKTY A BYTOVÉ DOMY

SATJAM Niagara
svody

90 mm 100 mm 120 mm

125 mm

150 mm

190 mm

vody NOVINKA

120

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

SATJAM Niagara 
žlaby

Barevnost systému

terakota

RARAL L 80800404RALL 88004

červená

RRRR 002828RRRR 002828

bílá*

RAL 9000101RAL 9010

stříbrná*

RARAL L 90900606RARALL 90900606

hnědá

RARALL 80808 171RRALL 80808 171R

šedá

RARAR LL 702424RAALL 7024

černá

RARAL L 90900505RARALL 90900

měděná**

RARAL L 808002323RARALL 808 2323

* V rozměru 190/120 a 150/120 skladem pouze barvy stříbrná RAL 9006 a bílá RAL 9010, ostatní barvy na objednávku. 
** V rozměru 190/120 nevyrábíme v měděné barvě RAL 8023.

NOVINKA

Průměr svodů (mm) 90 100 120

Délka svodů (m) 1, 3 a 5 1, 3 a 5 1, 3 a 5

Tloušťka materiálu (mm) 0,6 0,6 0,6

Oboustranná povrchová 
polyuretanová úprava (μm)

50 50 50 

Technická data – svody

Systém SATJAM Niagara je možno kombinovat:

 Žlab 125 mm a svod 90 mm

 Žlab 150 mm a svod 100 mm

   Žlab 150 mm a svod 120 mm

   Žlab 190 mm a svod 120 mm

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Průměr žlabů (mm) 125 150 190

Rozvinutá šířka žlabů (mm) 285 330 396

Délka žlabů (m) 4 a 6 4 a 6 4 a 6

Tloušťka materiálu (mm) 0,6 0,6 0,6

Oboustranná povrchová 
polyuretanová úprava (μm)

50 50 50 

Technická data – žlaby

Okapový systém je vyroben 
z materiálu rakouské 
společnosti
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Střešní krytinu SATJAM Šindel, 
kterou jsme do našeho 

portfolia zařadili vloni, si 
již velmi oblíbili majitelé 
s r u b ů ,  d ř ev ě n e k 
a chat. Vzhled je 
tot iž  založen na 
tradiční architektuře 
podhorských oblastí 

a těmto podmínkám je 
uzpůsobeno i provedení 

a zpracování. Design 
má nízkou, ale výraznou 

profi laci. Ta se pozitivně promítá 

nejen do estetického vzhledu, ale také do efektivní – a tedy 
i snazší a levnější – pokládky. I toto chataři a chalupáři vítají.
Maloformátová krytina SATJAM Šindel se vyrábí z vysoce 
jakostního pozinkovaného ocelového plechu s povrchovými 
úpravami Satpur a Purmat®. Obě povrchové úpravy jsou na 
bázi 50mikrometrové vrstvy polyuretanu. Tím zajišťují, že je 
SATJAM Šindel odolný stejně jako podobné produkty, které 
jsou ovšem opatřeny minerálním posypem, což je prodražuje. 
Náš produkt naproti tomu zachovává užitné parametry 
i dlouhou životnost při příznivé ceně. Podle vybrané varianty 
povrchové úpravy se liší škála barevných provedení. V úpravě 
Satpur je SATJAM Šindel dostupný v černé, cihlové a hnědé. 
Purmat® k těmto variantám přidává ještě moderní grafi tovou 
šeď.

SATJAM TREND: 
Kvalitní česká novinka
Dobrá střecha musí naplňovat dva klíčové parametry: být 
kvalitní a zároveň pěkná. Pokud je i cenově dostupná, má 
stavebník vyhráno. A právě taková je krytina SATJAM Trend, 
která patří mezi novinky našeho portfolia. Je určena všem 
zájemcům, kteří hledají ekonomické řešení nové střechy, kde 
není fi nanční úspora vykoupena nižší kvalitou či trvanlivostí.
SATJAM Trend je krytina s tradičním vzhledem, který lze pou-
žít takřka univerzálně – jak pro moderní novostavby, tak pro 
komerční objekty nebo při rekonstrukcích starších rodinných 
i bytových domů. Šablony o pěti vlnách s délkou tašky 350 
či 400 milimetrů nabízíme ve 20 barevných provedeních. 
Vybere si opravdu každý, škála je totiž skutečně široká – od 
decentních odstínů šedé přes několik variant červené až po 
netradiční, výrazné barvy. Ochrannou povrchovou úpravu 
tvoří 25mikrometrová vrstva lesklého laku polyestersat 25 
PE jakostní třídy EFEKT.

Krytina SATJAM Trend nese pečeť Osvědčeno pro stavbu 
z programu Česká kvalita, kterým vláda České republiky 
podporuje prodej kvalitních tuzemských výrobků a služeb. 
Jednou z podmínek pro 
získání ocenění je napří- pří-
klad otestování produktu 
nezávislými odborníky 
ve specializovaných 
zkušebnách. Více se 
o programu Česká 
kvalita a dalších 
výrobcích SATJAM, 
které do něj patří, do-
zvíte na straně 5 nebo 
na www.satjam.cz.

  Podrobný obrazový montážní návod

Pro krytinu SATJAM Šindel jsme revidovali a doplnili montážní 
návod. Tentokrát jsme se vydali cestou obrázkového manuálu. 
Naší snahou je dát vám do ruky co nejpřehlednější pomůcku 

pro správnou a snadnou instalaci této střešní krytiny. Věříme, že 
vám nový montážní návod zjednoduší a zpříjemní práci. Návod 
naleznete na stránkách www.satjam.cz v sekci „Ke stažení“.

SATJAM ŠINDEL: 
Nový produkt nejen pro chalupáře
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SATJAM Rapid: 
Revoluce ve výrobě

Vzhledem k neustále se 
zvyšující oblibě střešní krytiny 
SATJAM Rapid a nárůstu její 
produkce jsme přistoupili k 
zásadní  proměně naší výro-
bní linky. U osvědčeného 
zhotovitele strojního zařízení pro 
výrobu této krytiny, německé 
fi rmy Schlebach, jsme objednali 
konstrukci a sestavení nové 
výrobní linky. Ta nám umožňuje 
produkci krytiny ve vyšší kvalitě 
a taktéž rozšíření nabídky této 
krytiny o některé inovativní 
prvky, při nezměněné šířce 
a tvaru krytiny.

Rapid 510

Hlavní inovací je možnost provedení zástřihu 
krytiny přímo při výrobě, zatímco dříve se řešil 
ručně až na stavbě. Pro všechny, kdo preferují  
původní tvar, máme připraveno základní 
provedení krytiny SATJAM Rapid. Nabízíme 
v něm jednoduché a designově čisté řešení bez 
středových prolisů a bez zástřihu. Tento typ je 
označen jako SR 510.

Bez zástřihu, s prolisem
Také typ SR 510 L zůstává bez 
zástřihu. Oproti základnímu pro-
vedení se liší dvěma středovými 
prolisy. Mikroprofilace dodává 
krytině osobitý vzhled a eliminuje 
mírné zvlnění povrchu.

Se zástřihem, bez prolisu
Hladká varianta se zástřihem z vý-
roby je zcela nová. Označujeme ji 
jako SRZ 510. Zástřih na konci 
krytiny pro osazení na okapním 
plechu se již na stavbě neprovádí.

Se zástřihem a s prolisem
Také oblíbená mikroprofilovaná 
verze se dvěma prolisy má nyní 
novou variantu s koncovými 
zástřihy již z výroby. Objedná-
vejte ji pod typovým označením 
SZR 510 L.

NOVÁ VARIANTA NOVÁ VARIANTA
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Rapid 310

Pro zúženou variantu krytiny SATJAM Rapid 310 
jsou k dispozici shodná provedení jako u širší 
krytiny SATJAM Rapid 510. Základní verze je tedy 
bez zástřihů a hladká, bez prolisů. Tento typ nese 
označení SR 310.

Bez zástřihu, s prolisem
Varianta bez zástřihu, ale s pro-
lisem je dostupná i v zúženém 
provedení krytiny. Liší se pouze 
jedním středovým pásem mik-
roprofilace. Typ je označen jako 
SR 310 L.

Se zástřihem, bez prolisu
Nově nabízená hladká zúžená 
varianta se zástřihem má označení 
SRZ 310. Prolis u ní není žádný, 
zástřihy na koncích má připraveny 
již z výroby.

Se zástřihem a s prolisem
Zúženou mikroprof i lovanou 
verzi, která je opatřena jedním 
centrálním prolisem a zástřihem 
z výroby, hledejte pod typovým 
označením SRZ 310 L.

SATJAM Wrap
Separační rohož SATJAM Wrap je 
novinkou v naší nabídce. Je vyrobena 
ze strukturovaných polypropylenových 
vláken, která vy tvářejí síťovinu 
zajišťující oddělení plochých plechových 
krytin od dřevěného záklopu. Tvoří 
distanční vrstvu, která omezuje 
pronikání zkondenzované vlhkosti do 
podkladu a částečně eliminuje chvění 

krytiny způsobené větrem. Toto chvění 
může být doprovázeno nepříjemnými 
zvukovými jevy, proto SATJAM Wrap 
doporučujeme zejména pro obytné 
objekty s využívaným podkrovím. Tato 
separační rohož je vhodná pod krytiny 
SATJAM Rapid a Rombo Premium, 
ale i pod klasické krytiny se stojatou 
drážkou.

Technická data
Plošná hmotnost cca 250 g/m2

Struktura Strukturovaná síťovina

Materiál Polypropylen

Klasifi kace 
reakce na oheň E

Standardní rozměr
1,4 m × 25 m 

(1,4 m × 30 m)

Další připravovanou významnou inovací v průběhu roku 2016 je nabídka 
krytiny SATJAM Rapid 510 s protihlukovou úpravou Soundcontrol™. Jde 
o aplikaci tlumivé vložky na rubovou stranu krytiny, což přispívá ke zlepšení 
akustických parametrů střešní krytiny při dešti a větru. Laboratorně naměřené 
snížení hlučnosti je o přibližně 6 dB a my jsme přesvědčeni, že uživatelům 
přinese zlepšení akustické pohody zejména v obytných podkrovích.

Soundcontrol™

NOVÁ VARIANTA NOVÁ VARIANTA
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Také v roce 2015 
společnost SATJAM 
podporovala v divácky 
atraktivním tuzemském 
rally šampionátu tým 
ROTO Plzeň. Sezona 

byla pro naše borce náročná. Posádka 
tvořená bratry Szejovými totiž na 
začátku dubna během Valašské rally 
přišla o svůj závodní speciál Subaru 
Impreza. Jak řidič, tak navigátor 
naštěstí vyvázli z nehody bez zranění.

Zdálo se to nemožné, ale díky tvrdé 
práci se podařilo nový vůz připravit 
za 10 dnů. Ten tak mohl v Klatovech 
24. dubna v barvách SATJAM 
vyrazit na trať Rallye Šumava. Bratři 

Szejové zde ukázali odhodlanost, 
do cí le dorazili celkově devátí 
a svou třídu 3 dokonce vyhráli. Také 

v letní Rally Bohemia se podívali na 
stupně vítězů a po dalších výborných 
výkonech získali v mistrovství České 

republiky titul 2. vicemistra třídy 
3. Gratulujeme a jsme rádi, že jsme 
mohli být součástí tohoto úspěchu.

ÚSPĚCH V BARVÁCH SATJAM: 
Náš tým se stal ve své třídě druhým vicemistrem v rally

Rally Klatovy

OPAKOVANĚ 
V LETOŠNÍ SEZÓNĚ 

NA STUPNÍCH 
VÍTĚZŮ

Za novou střechu pohonné hmoty zcela zdarma? 
Žádný žert, ale časově omezená akce, kterou nesmíte 
propásnout! Na celý první kvartál roku 2016, tedy na 
období od 1. ledna do 31. března, jsme rozšířili věrnostní 
program Bonus SATJAM pro klempíře a pokrývače 
o atraktivní nabídku. Body nasbírané za zakázky 
z tohoto období můžete až do konce března proměňovat 
1 : 1 za „kredit“ na palivo. Minimální hodnota směny 
je 200 bodů, maximální výše není nijak omezena. Za 
směněné body získáte stejnou částku v Kč na tankovací 
kartě CCS Bonus+.

REGISTRACE −> UPLATNĚNÍ BONUSU −> PHM ZDARMA 

Rallye Šumava Klatovy

Rallye Šumava Klatovy



SATJAM DNES

www.satjam.cz | 112016

STŘECHY      OKAPY      TRAPÉZY

SOUTĚŽILI JSME 
O LEHKÉ HLINÍKOVÉ STŘECHY

e společnosti SATJAM nás těší 
rozdávat radost. A tu umí lehká 
hliníková střecha dělat svou 
kvalitou každý den po mnoho 
let. Hned dvě střechy jsme 

rozdali v soutěžích během roku 2015. 
Vše začalo v lednu, kdy na veletrhu 
Střechy Praha 2015 návštěvníci 
tipovali, kolik metrů čtverečních krytiny 
SATJAM Grande v provedení ALUMAT 
a ALUMAT STUCCO se prodá od 

1. března 2014 do 28. února 2015. 
Skutečnému stavu se svým odhadem 
nejvíce přiblížil pan Jiří Urbanec. 
Jelikož nás nebývale překvapil zájem, 
v květnu jsme všechny zbylé soutěžící 
oslovili znovu. Charakter otázky zůstal 
obdobný, jen období se změnilo 
na první pololetí roku 2015. 
Svým tipem si novou 
střechu SATJAM 
Grande Plus 

z  mater iá lu  ALUMAT STUCCO 
a příslušenství vysloužila paní Martina 
Smolařová. A pozor, od 15. ledna 
soutěžíme o další střechu! Více 
informací na www.satjam.cz.

Používání karty CCS je absolutně bez starostí. Lze jí 
platit na více než dvou tisícovkách čerpacích stanic 
v České republice. Nejste tedy nijak omezeni konkrétní 
sítí. Karta je jednorázově nabitá na proměněný bonus 
a po spotřebování kreditu můžete na kartu s klidem 
zapomenout. Jednotliví partneři CCS zároveň pořádají 
vlastní marketingové akce – například slevy na palivo 
a doplňkový sortiment. Tak neváhejte a proměňte své 
body za kredit na CCS kartě ještě dnes! Chcete-li raději 
zůstat u klasiky, body samozřejmě i nadále uplatníte 
také na nákup nářadí a pracovního oblečení.

www.satjam.cz/bonus

Montáž nové hliníkové střechy Šťastný vítěz Jiří Urbanec

Vždy něco navíc pro klempíře a pokrývače

Kompletní pravidla programu Bonus SATJAM jsou k dispozici na www.satjam.cz/bonus.



PROČ KUPOVAT 
SATJAM 
SDT ŠROUBY

• SATJAM má více než 20letou 
zkušenost s výrobou a prodejem 
lehkých plechových střešních 
krytin a prvků určených k jejich 
kotvení.

• Díky technickému dozoru, 
certifi kátům podnikové kontroly 
výroby a zkušebním testům 
v certifi kovaných laboratořích 
nabízíme tu nejvyšší kvalitu.

SATJAM SDT 4,8 × 35

PODLOŽKA 
S EPDM TĚSNĚNÍM

• Evropský výrobek.

• Je vyrobena z nejlepšího těsnicího materiálu – 
EPDM spojeného s kovovou podložkou.

• Vulkanizací podložky na povrch střešní krytiny 
je vytvořen velmi dobře utěsněný spoj.

• Dlouhodobě si uchovává svou pružnost, 
je odolná vůči UV záření a měnícím se 
atmosférickým podmínkám.

• Zachovává si své vlastnosti i v extrémních 
teplotách od −40 °C do +120 °C.

• Speciálně navržená, 
redukovaná a tvrzená vrtná 
špice omezuje krouticí moment 
nutný k zavrtání.

• Umožňuje montáž střešní krytiny 
ve velmi krátkém čase 
a bez zbytečné námahy.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
SDT ŠROUBŮ

• Moderní povrchová úprava na bázi tepelně 
tvrzeného polyesterového prášku o tloušťce 
60 μm je bezpečná pro životní prostředí 
a tvoří dodatečnou antikorozní ochranu 
šroubů.

• Barva šroubů (vrutů) je ideálně sladěná 
s barvou střešní krytiny.

• Prášková barva dokonale přilne k povrchu 
a zajistí tak dlouhodobou životnost 
a odolnost vůči mechanickému poškození.

• UV stabilizátory, které barva obsahuje, 
zajišťují stálost a trvanlivost barvy po dlouhá 
léta užívání.

GALVANICKÁ 
VRSTVA
• V závislosti na typu použití 

nebo atmosférických 
podmínkách si zákazník 
může vybrat galvanickou 
vrstvu o tloušťce 12 μm 
nebo šroub v provedení 
INOX (nerez).

VRTÁK
PODLOŽKY EPDM
Těsnicí podložky používané 
na SATJAM SDT šroubech 
jsou té nejvyšší kvality. Tyto 
podložky můžete najít na mnoha 
plechových střechách v ČR, ale 
i v ostatních zemích Evropy, Asie 
a Afriky.
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t řechy SATJAM vznikaj í 
v moderním výrobním areálu 
ve Slezské Ostravě. Historie 
tohoto místa je ovšem spjatá 
s průmyslem už od poloviny 

18. století, kdy zde bylo v panství 
hraběte Wilczka objeveno uhlí. A není 
bez zajímavosti, že hraběcí rodina 
vlastnila i továrnu na výrobu střešních 
krytin. Nacházela se v nedalekém 
Muglinově a činnost zahájila v roce 
1891 jako cihelna WIZUB. Tašky 
spolu s dalším cementovým zbožím 
začala produkovat v roce 1927. 
Tentokrát se ale zaměříme na dějiny 
areálu Michálka. I ten je ovšem 
s výrobou krytin WIZUB pevně spojen. 
Slezskoostravský uhelný prach totiž 
muglinovská cihelna a betonárka 
využívala jako palivo.

Původní Wilczkovy doly byly mělké. 

V polovině 19. století hrabě založil 
po propůjčení důlní míry (výměry 
pozemku, pod kterým byla povolena 
těžba nerostných surovin) důl (stále 
mělký), obojí pojmenované Johanni 
po synovi hraběte. Kutací jáma 
byla přebudována na víceúčelovou 
a v roce 1871 započal hrabě přestavbu 
mělkého dolu na důl hlubinný.

Vedle víceúčelové jámy Johanni zarazil 
ve vzdálenosti 25 m novou těžní jámu 
Michaeli. Jméno dostala po centrálním 
řediteli Wilczkových dolů Michaelu 
Vaňkovi. Jméno zlidovělo, odtud 

Michálka, což akceptovaly i úřady. 
Stejně se říkalo nedaleké hornické 
kolonii, která vznikla ve 30. letech 
20. století. Havíři byli mistry mnoha 
řemesel, a tak do běžné mluvy pronikl 
jejich slang i o střechách. Střecha 
samotná byla „dach“, jako krytina často 
sloužil „terpapir“ (dehtová lepenka) a 
okapům neřekli jinak než „ryny“.

Důl prošel do roku 1964 řadou úprav, 
ale nakonec byl na 18. patře spojen 
s dolem Petr Cingr. Provoz se zastavil 
o rok později a v roce 1976 byly obě 
jámy zasypány haldovinou. Dalších 
20 let bylo místo vystaveno zubu času. 
V roce 1999 areál  zakoupila 
společnost SATJAM, která tady 
v dubnu 2012 zahájila produkci ve zcela 
nové výrobní hale. Do průmyslového 
areálu se tak vrátila činnost, se kterou 
byl spojen už před 90 lety.

STŘECHY SE
VE SLEZSKÉ OSTRAVĚ

VYRÁBĚJÍ OD ROKU 1927

Rok 1900

Rok 2012

Rok 1868

Rok 1928

MICHÁLKA:
Místo, kde se
rodí střechy
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HŘEBENÁČ OMEGA
Omega je nový typ hřebenáče, který je určen především ke krytinám SATJAM Taurus Premium 
a SATJAM Arad Premium. Lze ho však samozřejmě kombinovat i s ostatními krytinami 
z naší nabídky. Vyznačuje se výraznou profi lací a specifi ckým tvarem. Vyrábíme jej ve dvou 
variantách o různých rozměrech a ve třech typech povrchové úpravy.

295 mm
210 mm

80
 m

m

215 mm
155 mm

60
 m

m

SATJAM TRAPÉZ:
Novinky u trapézových plechů pro rok 2016

celková šířka 1167

stavební šířka 1128

41,9º118 32 70 188 1
8

1310

1
8

stavební šířka 915

celková šířka 956

235

195110

70 57

35

61º

9
2

stavební šířka 930 nebo 620

celková šířka 980 nebo 670 

22189

5
,5

310

5
,5

22189

1
3

5

Trapézové plechy jsou nedílnou 
součástí produktového portfolia 
SATJAM. I u tohoto tradičního 
výrobku hledáme inovace, které 
pro rok 2016 vyústily v nové 
profi ly T92 P a T135 P.

Oproti předcházejícím, jejichž 
výroba byla ukončena, mají ty 
letošní vylepšené vlastnosti 
statiky. Nový profi l T135 P již  
nelze perforovat, u T92 P je 
nadále možné perforaci volit. 
Rozsah povrchových úprav je 
shodný s původními typy – tedy 
pozinkování nebo ochranná 
vrstva polyestersat o síle 15 či 
25 mikrometrů. 

Modifi kovali jsme rovněž profi l 
SAT18 N, který nyní vyrábíme 
také s pojistnou drážkou.

Výška profi lu 92 mm

Celková šířka 956 mm

Stavební šířka 915 mm

Tloušťky profi lů 0,7–1,50 mm

Min./max. délka 0,5 m/14 m

Při tl./max. délka 0,7 m/12 m

T92 P

Výška profi lu 135 mm

Celková šířka 980 mm/670 mm

Stavební šířka 930 mm/620 mm

Tloušťky profi lů 0,7–1,50 mm

Min./max. délka 2 m/14 m

Při tl./max. délka 0,75 mm/12 m

T135 P

Dostupné pouze 
z těchto materiálů

AlZnFeZn

Volitelné úpravy

Povrchové úpravy

AlZn PE25PE15FeZn

Volitelné úpravy

Povrchové úpravy

AlZn PE25PE15FeZn

Volitelné úpravy

Taurus Premium 
atními krytinami  
bíme jej ve dvou  

PUREX™ 26 µm, 0,5 mm (PX), 
40letá záruka!*

PX

hnědá
RAL 8017

černá
RR 033

grafitová šeď
RR 023

Purmat® 50 µm, 0,5 mm (PUM 50), 
30letá záruka!*

PUM

cihlová
RR 750

višňová
RR 028

grafitová šeď
RR 023

hnědá
RAL 8017

černá
RR 033

Satpur 50 µm, 0,5 mm (PU 50), 
30letá záruka! *

PU

cihlová
RR 750

višňová
RR 028

hnědá
RAL 8017

černá
RR 033

Barevnost hřebenáče Omega

Technická data

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

Výška profi lu 18 mm

Celková šířka 1 167 mm

Stavební šířka 1 128 mm

Tloušťky profi lů 0,5–1,00 mm

Min./max. délka 0,5 m/8 m

Při tl./max. délka 0,5 mm/7 m

SAT18 N s pojistnou drážkou
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BONUS SATJAM:
pro klempíře a pokrývače, již od 50 m2 střechy

  Kolik bodů můžete získat?

Produkt 
SATJAM

Povrchová 
úprava

Minimální 
množství

Počet 
bodů za 1 m2

Bond Exclusive
přírodní 

kameninový posyp
50 m2 2 

Bond Metalic, 
Grande, Roof, Rapid, 

Arad Premium, 
Šindel, 

Rombo Premium 
a Taurus Premium

PUREX™, Satpur 
50, Purmat®, 

ALUMAT
50 m2 2

Bond Metalic, 
Grande, Roof, Rapid 
a Rombo Premium

Polyestersat, 
Satmat, Satmat 

hrubozrnný
100 m2 1

Střešní trapézy 
SAT18 a SAT18 N

Všechny kromě 
pozinku

200 m2 0,5

1.  Za nákup 
minimálního množství střešní krytiny

Produkt SATJAM Typ produktu Jednotka
Počet bodů 
za jednotku

Aura
Střešní okno 

APX, AWX
1 ks 50

Aura Střešní výlez 1 ks 25 

Niagara Žlab 150 a 190 1 bm 5

Niagara Žlab 125 1 bm 3

2.  Extra body při nákupu 
minimálního množství střešní krytiny

Chcete si koupit skvělé nářadí a 
pracovní oděvy a neutratit ani korunu? 
S programem Bonus SATJAM můžete!
Je to úplně jednoduché a zdarma. 
Zaregistrujte se na www.satjam.cz/
bonus, nakupujte produkty SATJAM 
a vybírejte ze sortimentu e-shopů 
www.naradi.cz a www.pracovniodevy.cz. 
Místo penězi pak zaplatíte bonusovými 
body, které od nás získáte vždy při 
odběru sortimentu nad minimální mez. 
Bonus získáte od 50 m2 krytiny Bond 
Exclusive s kameninovým posypem, 
dále krytin v úpravách Satpur, Purmat®, 

PUREX™ a ALUMAT nebo od 100 m2 
v povrchové úpravě polyestersat, 
Satmat a Satmat hruborznný. Nově 
jsme rozšířili sortiment střešních krytin, 
za které můžete získat body, o Taurus 
Premium, Šindel, Rombo Premium 
a Arad Premium. Pokud kromě krytin 
v požadovaném množství odeberete 
i střešní okna či výlezy Aura nebo žlaby 
Niagara, dostanete další extra body! 
Na nadkrokevní izolaci SATJAM Izopir 
se bonusový program nevztahuje.
Nemusíte nikam chodit ani volat, po 
nákupu načtete body online. Stačí 

vyplnit unikátní kód ze záručního listu.  
A nezapomeňte, že každá střecha 
má záruční list opatřený ochranným 
prvkem. Tímto záručním listem je vašim 
zákazníkům poskytována jedinečná 
nadstandardní záruka SATJAM Záruka 
Plus, která za vás může převzít 
odpovědnost za dodaný materiál až po 
40 let! 
Nepropásněte ani časově omezenou 
akci, během které můžete body 
získané za první čtvrtletí roku 2016 
směnit za kredit na pohonné hmoty. 
Více se dozvíte na straně 10.

  Jak své body můžete získat?

Jednoduchá registrace 
na www.satjam.cz/bonus

Uplatnění Bonus SATJAM 
(viz obrázek záručního listu) 
a získání slevového kuponu

Použití slevového kuponu 
k nákupu na www.naradi.cz 
nebo na www.pracovniodevy.cz,
nově zde nakoupíte také karty CCS

Převzetí objednaného zboží

Číslo zakázky SATJAM:

Výrobní příkaz: 1115102987
Datum výroby: 03.05.2011
Kód bonus programu: 113230707 – 113211512

výrobek odolnost proti bod. zatížení norma

Střešní a stěnová krytina z 07 EN 147821,2 kN při rozpětí 1,4 m

113211512

1.

2.

3.

4.

Platí od 1. ledna 2016

Kompletní pravidla programu Bonus SATJAM jsou k dispozici na www.satjam.cz/bonus.
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  SATJAM, s. r. o., Priemyselný areál 3577/4
P.O. Box 66, 058 01 Poprad
tel.: +421 527 723 617, fax: +421 527 893 512
e-mail: poprad@satjam.sk

  SATJAM, s. r. o., Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 223 511, fax: +420 596 223 560
e-mail: satjam@satjam.cz

  Praha – Jiráskova 367, 250 82 Úvaly 
tel.: +420 281 980 861, e-mail: praha@satjam.cz 

  Brno – Kaštanová 34, 620 00 Brno 
tel.: +420 517 070 019, e-mail: brno@satjam.cz 

  Ostrava – Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava 
tel.: +420 596 223 535, e-mail: ostrava@satjam.cz 

  Hradec Králové – Vážní 891, 500 03 Hradec Králové 
tel.: +420 495 490 877, e-mail: hradec.kralove@satjam.cz

  Ústí nad Labem – Textilní 3459, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 750 311, e-mail: usti@satjam.cz

  České Budějovice – Hůry 176, 373 71 Rudolfov 
tel.: +420 605 248 646, e-mail: ceske.budejovice@satjam.cz

  Vždy něco navíc pro klempíře a pokrývače:
www.satjam.cz/bonus

Poprad

Písečná

Ústí n. Lab.

Praha

Úvaly

Ostrava

Brno

Hradec
Králové

 střešní krytiny
 okapové systémy
 střešní doplňky
 trapézové plechy
 střešní okna a výlezy

 stěnové kazety, panely
 konstrukční profi ly
 rovinné plechy, svitky
 interiérové podhledy a obklady
 nadkrokevní izolace

NÁŠ KOMPLETNÍ SORTIMENT

JSME DRŽITELI CERTIFIKÁTŮ

 ČSN EN ISO 9001:2009
 ČSN EN ISO 14001:2005
 ČSN OHSAS 18001:2008

Výrobní závod

Obchodní středisko

NAŠE PRODUKTY VYRÁBÍME Z MATERIÁLŮ RENOMOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

České 
Budějovice

Tiskové chyby vyhrazeny.

NOVINKY v technické podpoře produktů
Společnost SATJAM věnuje velkou 
pozornost zv yšování kvali t y jak 
sortimentu, tak služeb zákazníkům. 
Nedílnou součástí poprodejního servisu 
je technická podpora, která vám ulehčuje 
práci s našimi výrobky a zajišťuje, aby tyto 
produkty dlouhodobě a bezproblémově 
sloužily svému účelu.

Pro rok 2016 jsme v rámci technické 
podpory připravili tyto novinky a změny:

• Byla provedena revize a doplnění 
montážního návodu pro SATJAM 
Šindel. Nyní je zpracován jako názorný 

obrázkový manuál.

• Montážní návod pro velkoformátové 
krytiny SATJAM Roof a Grande byl 
doplněn o novinku SATJAM Trend.

• Byla provedena revize montážního 
návodu pro SATJAM Rapid. Upravený 
návod zohledňuje vlastnosti dané 
novým výrobním zařízením.

• Revidovali a doplnili jsme „Tabulky 
statické únosnosti pro trapézové 
plechy SATJAM“. Tabulky byly doplněny 
o hodnoty pro novinky T92 P a T135 P.

Všechny montážní návody i další 
dokumenty jsou vždy v aktuální 
podobě umístěny na webov ých 
stránkách www.satjam.cz v sekci 
„Ke stažení“. V tištěné podobě je 
získáte v našich obchodních střediscích 
a u našich obchodních partnerů.

SATJAM lehká střecha s tradicí

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


