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• Certifi kační školení SATJAM
Začátek roku patří certifi kačním školením pro realizační 
a obchodní partnery. Vybrat si můžete ze tří lokalit a více než 
desítky termínů. | strana 3

• Seznamte se s novou aplikací SATJAM pro smartphony
Připravili jsme pro vás praktickou aplikaci s řadou užitečných 
funkcí, kterou oceníte před realizací nové střechy i přímo 
během práce. | strana 2

• Zpracovávejte cenové nabídky rychleji díky SAT vision
Objevte nové možnosti efektivní přípravy cenových nabídek. 
Díky službě SAT vision dokážete reagovat na poptávku pomocí 
virtuálního zaměření střechy. | strana 3
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vždy něco navíc pro klempíře a pokrývače
CCS BONUS SATJAM

http://bonus.satjam.cz

Aplikaci SATJAM najdete v obchodu Play

S novým věrnostním programem CCS Bonus SATJAM 
ušetříte. Čerpejte výhody ze zakázek už od 50 m2! 
Oblíbenou akční nabídku jsme nyní zavedli trvale. Stačí se 
zaregistrovat a zakázky snadno evidovat v mobilní aplikaci 
SATJAM nebo na webu http://bonus.satjam.cz.

APLIKACE PRO VÁS

Seznamte se s novou aplikací SATJAM pro smartphony

1. 3. 4.

1. ROZCESTNÍK
Po přihlášení 
do mobilní aplikace 
SATJAM uvidíte 
přehledný rozcestník, 
který vás navede ke 
konkrétním funkcím. 
Rozcestník se bude 
průběžně měnit 
s přibývajícími funkcemi.

Jednoduchá, ale důležitá registrace v novém programu 
CCS Bonus SATJAM na http://bonus.satjam.cz

Uplatnění CCS Bonus 
SATJAM na webu nebo 
prostřednictvím mobilní 
aplikace

Použití nasbíraných bodů 
k nákupu karty CCS

Převzetí objednané CCS karty

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.

Postup pro získání CCS Bonus SATJAM

Tabulka odměn od 50 m2 střešní krytiny.
Každý metr čtvereční navíc se počítá!

Produkt Povrchová úprava Min. 
množství

Bodů 
za 1 m2

SATJAM 
Bond Exclusive

přírodní 
kameninový posyp 50 m2 2

SATJAM Bond Metalic, Grande, 
Roof, Rapid, Arad Premium, Šindel, 
Rombo Premium a Taurus Premium

PUREX™, 
Satpur 50, Purmat®, 

AluMat
50 m2 2

SATJAM Bond Metalic, Grande, Roof, 
Rapid, Rombo Premium a Taurus 
Premium

Polyestersat,
Satmat,

Satmat hrubozrnný
100 m2 1

Střešní trapézy 
SAT18 a SAT18 N

Všechny
kromě pozinku 200 m2 0,5

Produkt Typ produktu Jednotka Počet bodů za 
jednotku

SATJAM Aura Střešní okno APX, AWX 1 ks 50

SATJAM Aura Střešní výlez 1 ks 25

SATJAM Niagara Žlab 150 a 190 1 bm 5

SATJAM Niagara Žlab 125 1 bm 3

Body navíc při nákupu minimálního
množství střešní krytiny nebo trapézů 

Jednou z našich aktuálních novinek je aplikace jednoduše 
pojmenovaná SATJAM. Určena je pro mobilní telefony 
a tablety s operačním systémem Android. Využijete ji nejen 

k evidenci zakázek do věrnostního programu, o kterém se 
více dočtete níže, ale má i řadu praktických funkcí. Navíc 
budeme další vychytávky postupně přidávat.

2.  SKLONOMĚR 
Funkce Sklonoměr 
využívá senzory 
vestavěné v telefonu 
a v aplikaci SATJAM vám 
tak pomůže určit sklon 
střechy. Tato informace 
je důležitá například 
pro montáž sněhových 
zábran.

3. NÁVODY
A DOKUMENTY
Mějte důležité 
informace po ruce. 
Přímo z aplikace SATJAM 
si na kliknutí zobrazíte 
montážní návody, 
aktuálně platný ceník 
nebo katalogy našich 
produktů.

4. CCS BONUS SATJAM
Nedílnou součástí 
mobilní aplikace SATJAM 
je přístup k bonusovému 
programu. Můžete zde 
jak vkládat registrační 
kódy ze záručních 
listů, tak sledovat stav 
a čerpání bodového 
konta, případně zadávat 
požadavky na vydání 
CCS karet.

2.

Sklonoměr

Nové měření

90°

90°

0°

0°

45°

45°

135°

116.6
135°

°

Seřadit A-Z
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33,25 m225,27 m2

18,62 m2
26,60 m2

6,65 m2
6,65 m2

SAT vision
virtuální zaměření střechy

SAT vision je moderní nástroj – nebo přesněji spíše 
služba fi rmy SATJAM – pro klempíře a pokrývače, 
kteří chtějí být ve svém podnikání efektivnější. Díky 
SAT vision lze zájemcům o novou střechu zpracovat 
předběžnou cenovou nabídku, aniž by bylo potřeba 
místo stavby fyzicky navštívit. Zaměření provedeme 
„virtuálně“ za klempíře. Postačí nám pouze do 
společnosti SATJAM zaslat adresu, GPS souřadnice 
nebo odkaz na internetovou mapu s vyznačeným 
objektem. O zbytek se postaráme.

SATJAM CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ 2018

Jaké podklady 
k zaměření potřebujeme? 

Stačí nám jen jeden z těchto údajů:

• GPS souřadnice 
(49.8362797N, 18.3182611E)

• Adresa objektu 
(Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava)

• Odkaz, podle kterého lze objekt identifi kovat – 
například na internetovém portálu www.mapy.cz
(https://mapy.cz/s/253fp)

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ
  Termíny:  10. 1. až 12. 1. 2018
    15. 1. až 17. 1. 2018
  Místo konání:   Areál Střední školy polytechnické 

v Olomouci, Rooseveltova 79, Olomouc
  GPS:     49° 34‘ 51.132“ N, 17° 15‘ 32.057“ E

  Termíny:  12. 2. až 16. 2. 2018
  Místo konání:   Kulturní dům Dehtáře, okres Pelhřimov, 

Dehtáře č. p. 4, Dehtáře
  GPS:      49° 29‘ 9.959“ N, 15° 16‘ 31.016“ E

  Termíny:  26. 2. až 1. 3. 2018
  Místo konání:   Střední odborné učiliště stavební Plzeň,

Borská 55, Plzeň
  GPS:     49° 44‘ 3“ N, 13° 21‘ 26,9“ E

Rezervujte si včas svůj termín školení 
zasláním registračních údajů na adresu
adam.kielar@satjam.cz nebo tel. +420 739 526 076

Údaje, bez kterých nemůžeme registraci potvrdit:
1. název společnosti • 2. jména a příjmení účastníků 
• 3. telefon a e-mail na kontaktní osobu • 4. požadovaný 
termín školení
Vzhledem k omezené kapacitě míst musí být rezervace 
potvrzena naším obchodním zástupcem.

Co je nového v produktech a službách SATJAM pro 
nadcházející sezonu? I to je jedno z témat pravidelných 
certifi kačních školení, která samozřejmě ani v roce 2018 
nevynecháme. Vyberte si nejvhodnější termín v některé 
z trojice nabízených lokalit (Olomouc, Dehtáře, Plzeň) 
a přihlaste se na jednodenní setkání s našimi odborníky, 
které je pro naše realizační a obchodní partnery zdarma. 
Kromě představení novinek má program i praktickou část. 
Tentokrát je zaměřena na vady montáže, související rizika 
a důsledky nedodržení montážních pravidel.
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JSME VÁM BLÍŽE, 
upravujeme trasy a termíny rozvozů

Neustále pečlivě sledujeme 
a vyhodnocujeme vytížení naší rozvozové 
služby, díky které doručujeme vlastní 
autodopravou objednaný materiál přímo až 

na místo realizace nové střechy SATJAM. 
Pro rok 2018 jsme aktualizovali trasy 
rozvozů, abychom ještě lépe reagovali na 
vaši poptávku a potřeby. Jednotlivé lokality 

a příslušné dny pravidelných rozvozů 
z našich obchodních středisek přehledně 
shrnuje následující tabulka.

MÍSTA A TERMÍNY PRAVIDELNÝCH ROZVOZŮ
Obchodní středisko SATJAM

Ostrava Úvaly Brno Hradec Králové Ústí nad Labem České Budějovice Plzeň

Po

Opava, Krnov, Bruntál, 
Rýmařov, Šumperk, 
Králíky, Zábřeh na 

Mor., Jeseník, Svitavy, 
Č. Třebová, Lanškroun, 

Jablonné n. Orlicí, 
Mor. Třebová

Praha 10, Praha 
východ, Hostivař, 

Kolín, Český 
Brod, Kutná 

Hora, Světlá nad 
Sázavou

Brno, Blansko, 
Boskovice, Letovice, 

Nové Město na 
Mororavě, Havl. Brod, 

Jihlava, Humpolec, 
Velké Meziříčí, Velká 

Bíteš, Žďár n. Sázavou

Jičín, Hořice, 
Vrchlabí, Semily, 

Turnov, Nová 
Paka

Děčín, Česká 
Lípa, Rumburk, 

Litoměřicko, 
Lovosice, 

Roudnice n. L.

Netolice, Prachatice, 
Vimperk, Sušice, 

Horažďovice, 
Strakonice

Plzeň 
a blízké 

okolí

Út

Olomouc, Prostějov, 
Přerov, Šternberk, 

Hranice na Moravě, 
Mohelnice, Konice, 

Litovel, Vyškov, 
Tovačov, Kojetín, 
Kroměříž, Hulín

Mladá Boleslav, 
Benátky nad 

Jizerou, Mnichovo 
Hradiště, Liberec, 
Jablonec n. Nisou

Rajhrad, Pohořelice, 
Znojmo, Hrušovany 

nad Jevišovkou, 
Mikulov, Lednice, 

Břeclav, Hustopeče

Smiřice, 
Jaroměř, 

Trutnov, Úpice, 
Náchod, 

Dobruška, Dvůr 
Králové, Hradec 

Králové

Most, Teplice, 
Litvínov, 

Bílina, Karlovy 
Vary, Sokolov, 

Chomutov

Český Krumlov a okolí, 
Horní Planá

Spálené 
Poříčí, 

Rožmitál 
pod 

Třemšínem, 
Nepomuk, 

Sušice

St

Vsetín, Frenštát p. R., 
Rožnov p. R., Valašské 

Meziříčí, Vizovice, 
Bystřice p. Hostýnem, 

Uherské Hradiště, 
Bojkovice, Napajedla, 
Luhačovice, Slavičín, 

Uherský Brod, Zlín 

Říčany, Jesenice, 
Jílové u Prahy, 

Benešov, Vlašim, 
Sedlčany, Praha 
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 

východ

Velká Bíteš, Žďár nad 
Sázavou, Havlíčkův 

Brod, Humpolec, 
Pelhřimov, Jihlava, 

Telč, Dačice, Třebíč, 
Náměšť nad Oslavou

Chlumec 
nad Cidlinou, 

Městec Králové, 
Nový Bydžov, 

Přelouč, Čáslav, 
Pardubice

Louny, Žatec, 
Podbořany, 
Rakovník

Vodňany, Písek, Blatná, 
Příbram, Milevsko, 

Bechyně, Tábor, Pacov, 
Týn nad Vltavou

Manětín, 
Planá 

u M. L., 
Rozvadov, 

Stříbro, 
Nýřany

Čt

Český Těšín, Třinec, 
Jablunkov, Karviná, 

Havířov, Frýdek-Místek, 
Frýdlant nad O., 

Bohumín, Nový Jičín, 
Fulnek, Bílovec, Příbor, 

Studénka

Praha 5, 6 
a západ, Kladno, 
Beroun, Mníšek 
pod Brdy, Dobříš

Rousínov, Bučovice, 
Kyjov, Veselí nad 
Moravou, Strání, 

Strážnice, Hodonín, 
Břeclav, Lednice, 

Hustopeče

Vysoké Mýto, 
Holice, Litomyšl, 

Polička, 
Žamberk, 

Č. Třebová, 
Ústí n. Orlicí, 

Rychnov n. K., 
Hradec Králové

Chomutov, 
Sokolov, Karlovy 
Vary, Cheb, Aš, 

Mariánské Lázně

České Budějovice 
a okolí

Klatovy, 
Žel. Ruda, 
Domažlice, 
Bělá nad 

Radbuzou, 
Stod

Pá

Ostrava a blízké okolí, 
Vsetín, Frenštát p. R., 
Rožnov p. R., Valašské 
Mez., Vizovice, Bystřice 
p. Host, Uherské Hrad., 
Bojkovice, Napajedla, 
Luhačovice, Slavičín, 

Uherský Brod, Zlín 

Praha 1, 2, 3, 7, 
8 a 9 a východ, 
Mělník, Kralupy 

nad Vltavou, 
Kostelec nad 

Labem, Brandýs 
nad Labem, 

Nymburk

Náměšť nad Oslavou, 
Třebíč, Telč, Dačice, 

Moravské Budějovice, 
Znojmo, Pohořelice, 
Rajhrad, Hrušovany 

nad Jevišovkou

Pardubice, 
Chrudim, 

Skuteč, Hlinsko, 
Havlíčkův Brod, 

Chotěboř

Litoměřice, 
Lovosice, 

Roudnice, Štětí

Třeboň, České 
Velenice, Jindř. Hradec, 

Studená, Strmilov, 
Nová Bystřice, Dačice, 

Nová Včelnice, 
Kamenice n. Lipou, 

Pelhřimov, Humpolec, 
Havl. Brod

Rokycany, 
Zdice, 

Rakovník, 
Žihle, Plasy
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NOVÁ SLUŽBA 
tahových zkoušek kotevních prvků usnadní 
realizaci projektů s trapézovými profi ly
Trapézové profi ly se při realizaci 
staveb těší rostoucí oblibě. Protože 
se našim zákazníkům a stavební-
kům snažíme nabídnout co nejlepší 
servis, přinášíme jim od 1. ledna 
2018 novou službu – takzvané 
tahové zkoušky pro návrh a optimali-
zaci kotvení.

Tahová zkouška patří k základním 
statickým zkouškám a u trapézových 
profi lů určuje správný typ a množství 
kotevních prvků na každý 1 m2. Tyto 
parametry se totiž mohou v závislosti 
na konkrétním projektu lišit nejen 
podle typu, tloušťky a způsobu použití 
trapézového plechu, ale i podle půso-

bícího zatížení. Například v krajních 
částech stavby, kde mohou být tra-
pézové plechy více namáhány půso-
bením větru, je přirozeně spotřeba 
kotevních prvků vyšší. Tahová zkouška 
zajistí data pro návrh bezpečného a 
hospodárného kotvení. 

A jak nová služba provedení tahových 
zkoušek funguje? Zákazník odkudkoliv 
z České republiky, který má o ni zájem, 
nejprve kontaktuje nejbližšího obchod-
ního zástupce společnosti SATJAM. Do 
dvou pracovních dnů od přijetí poža-
davku pak stavebníka navštíví odborný 
technik partnerské fi rmy KOELNER CZ. 
Ten nejen provede samotnou tahovou 

zkoušku, ale do 24 hodin připraví pro-
tokol a zdarma i kotevní plán.

Podle kotevního plánu si stavebník 
může snadno u kteréhokoliv 
obchodního a distribučního partnera 
SATJAMu objednat příslušný sortiment 
a množství kotevního materiálu. 
Dodává nám jej rovněž fi rma KOELNER 
CZ, která patří do skupiny RAWLPLUG, 
což je jeden z největších světových 
výrobců speciálních kotevních a 
upevňovacích systémů.

Věříme, že nová služba tahových 
zkoušek určená pro průmyslové stavby 
zjednoduší stavebníkům realizaci 
projektů.

SATJAM pro průmyslové stavby
Pro průmyslové stavby SATJAM nabízí širokou řadu vlastních produktů. Mezi nejdůležitější a nejžádanější 
patří pestrá paleta trapézových profi lů. I u nich je ale prostor k inovacím, a tak do nabídky přibyl profi l 
SAT40 N vyráběný na zcela nové výrobní lince. Ta při tloušťce plechu od 0,5 do 1 mm umožňuje produkci 
profi lu v různých povrchových úpravách (polyester, polyuretan, pozink, aluzinek) a s volitelnou antikon-
denzační úpravou. Šířka profi lu SAT40 N je 1 026 mm, stavební šířka 960 mm, výška 40 mm a maxi-
mální délka 12 m. Všechny produkty SATJAM pro průmyslové stavby najdete v novém katalogu, který je 
k dispozici v našich obchodních střediscích, a také také na internetových stránkách satjam.cz. Sekce 
věnovaná trapézům prošla aktualizací, je teď přehlednější, lépe strukturovaná i uživatelsky příjemnější.

Jedinečný 
materiál za 
neopakovatelnou 
cenu
Tradiční vzhled kombinovaný s jedním 
z nejmodernějších materiálů. Takto 
lze shrnout vlastnosti střešní krytiny 
SATJAM Grande z materiálu PUREX™. 
Design inspirovaný mohutným obloukem 
románské tašky, surovina s jedinečnou 
ochrannou vrstvou a lehce reliéfní 
povrchovou úpravou od společnosti 
SSAB. To vše nyní můžete mít v cihlové 
(RR750) nebo černé (RR33) barvě za 
neopakovatelnou cenu 259 Kč bez DPH 
za m2. Využijte exkluzivní nabídky 
a dopřejte si krásnou střechu, jejíž 
kvalitu garantujeme unikátní až 
40letou* SATJAM Zárukou Plus.

SATJAM Grande 
z PUREXu za 259259Kč bez DPH 

za m2

*SATJAM Záruka Plus je platná pouze při případě registrace střechy na www.satjam.cz.
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SATJAM
REKLAMA 
ZDARMA

Registrace pro vstupenku zdarma: 
www.strechy-praha.cz  menu 
Vystavovatel  Čestná vstupenka 2018. 
Vyplňte požadované údaje a kód 218153.

Máte pocit, že vaše realizační fi rma není pořádně vidět, 
i když jste každý den v terénu? Rádi vám pomůžeme.
Partnerům z řad klempířů a pokrývačů nabízíme zhotovení 
reklamního polepu na automobil, a to zcela na náklady 
společnosti SATJAM. Nezáleží na tom, jaký automobil 
používáte – reklamu pro něj připravíme speciálně na míru. 

Polepit je možné buď jen samostatná skla vozidla speciální 
propustnou fólií „one way vision“, části karoserie nebo rovnou 
celý automobil. Nabídka reklamy SATJAM platí i pro plachty na  
nákladní vozy a kamiony. Kontaktujte naše obchodní zástupce.

Zveme vás na největší 
veletrh renovací střech 
Ani v roce 2018 nebudeme chybět na největší české akci 
speciálně zaměřené na střechy. Jubilejní 20. ročník veletrhu 
Střechy Praha se uskuteční 8.–10. února a SATJAM vás na něj 
zve. Přijďte na návštěvu, máte od nás vstupenku zdarma!

Nová střecha za 
cenu, která vás 
potěší
Občas v životě přijde situace, 
kdy prostě potřebujete ušetřit. 
Nebo zkrátka nechcete zbytečně 
utrácet. U střešní krytiny to naštěstí 
nemusí znamenat ústupek k nižší 
kvalitě, kratší životnosti nebo méně 
atraktivnímu designu. Lehkou 
velkoformátovou krytinu SATJAM Trend 
vyrábíme v mnoha provedeních včetně 
cenově velmi dostupného ocelového 
plechu s jakostní povrchovou úpravou 
polyestersat o tloušťce 25 mikronů. 
Všechny barevné varianty nyní 
nabízíme za cenu, která vás určitě 
potěší. Zbrusu novou krytinu totiž 
můžete pořídit už za 188 Kč bez 
DPH za m2! A proč si vybrat právě 
SATJAM Trend? Třeba proto, že i přes 
nízkou cenu je držitelem ocenění 
Česká kvalita – Osvědčeno pro 
stavbu, kterému předcházejí náročné 
nezávislé testy v akreditovaných 
zkušebnách.

SATJAM Trend 
v povrchové 
úpravě PE 25 188188Kč bez 

DPH 
za m2
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STŘECHY      OKAPY      TRAPÉZY

ALURAIN
LEHKÝ I ODOLNÝ

hnědá
RAL 8017

hněědádá červená
RR 028
červennáá

antracitová
RAL 7016

t itit ááčerná
RAL 9005

č áá

Systém SATJAM Niagara je vyroben z hliníkové slitiny AluRain 
a je opatřen přímo z výroby fi nální povrchovou vrstvou, která 
nepotřebuje další nátěr či jinou údržbu. Už žádné další výdaje, 
starosti ani námaha. Okapy SATJAM Niagara vám budou 
bezpečně a spolehlivě sloužit po celou dobu životnosti střechy. 

OKAPOVÝ SYSTÉM A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hliník na výrobu 
okapového 
systému nám 
dodává norská 
společnost

SATJAM nabízí komplexní řešení pro novou střechu, okapový 
systém proto nelze vynechat. Vyvinuli jsme vlastní řadu 
SATJAM Niagara, která se proti konkurenčním produktům 
vyznačuje schopností odvádět více vody při zachování 
průměru žlabů. Sortiment SATJAM Niagara je ucelený 
a najdete v něm všechny potřebné prvky.

NOVINKA

Primer
Kvalitní slitina 
hliníku AluRain
Primer

Povrchová úprava

Povrchová úprava
MATERIÁL A SLOŽENÍ BAREVNOST

Rychle 
a výhodně – 
z hliníku!
Pro krytinu SATJAM Rapid je příznačný 
jednoduchý, účelný design. Díky němu je 
výrazně rychlejší i montáž krytiny, kterou 
nabízíme v několika variantách šířky 
a profi lace. A aby toho nebylo málo, 
připravili jsme i několik speciálních 
nabídek. Největším lákadlem je skvělá 
cena na provedení z prémiové hliníkové 
slitiny AluMat. Krytinu SATJAM Rapid ve 
všech vyráběných barvách tak pořídíte 
v nejvyšší jakostní třídě EXCELENT 
za 408 Kč bez DPH za m2. Nákup nové 
střechy s až 60letou* SATJAM Zárukou 
Plus je teď nepřekonatelně výhodný.

SATJAM Rapid
z AluMatu teď za408408Kč bez 

DPH za m2

Ušetřete!
Sleva 1 000 Kč na každé balení 
nerezových (INOX) SDT šroubů.
Platí v odpovídajícím množství při odběru 
krytin Grande, Roof a Trend 
z produktového materiálu AluMat.

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



Od února do října 2017 soutěžili koncoví zákazníci společnosti SATJAM 
o vrácení peněz za novou střechu. Princip soutěže Cash back byl jednoduchý. 
Kdo si pořídil krytinu z vybrané produktové řady a nechal z ní realizovat 
střechu, mohl poté její fotografi i umístit na náš facebookový profi l a usilovat 
o přízeň internetových uživatelů. Nejvíce „lajků“ nasbírala fotka Mojmíra 
Křenka, který tak za svou střechu SATJAM Grande z materiálu AluMat v hnědé 
barvě získal peníze zpět.

Nečekali jsme, že bude mít soutěž tak značný ohlas. A protože se do ní zapojily 
i zájmové spolky, udělili jsme i speciální cenu fair play. Díky Jakubu Paulíčkovi, 
starostovi Sboru dobrovolných hasičů Široký Důl, obdržel tento sbor formou 
sponzorského daru od fi rmy SATJAM 48 000 korun. Navíc jsme do konce roku 
2017 nabídli všem dobrovolným hasičům mimořádnou slevu 15 % na veškeré 
lehké krytiny z naší produkce. Této příležitosti využilo několik desítek klientů, 
kterým zároveň děkujeme za jejich obětavou dobrovolnickou činnost. 

Pro velký zájem budeme soutěž od 1. února 2018 opakovat! Podrobnosti brzy 
zveřejníme na webu satjam.cz.

Tiskové chyby vyhrazeny.

  SATJAM, s. r. o., Hodžova 3/3292
P.O. Box 66, 058 01 Poprad
tel.: +421 527 723 617, fax: +421 527 893 512
e-mail: obchod@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 – Čeperka 306, areál VESNA, 530 02 Čeperka 
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

  NOVÁ POBOČKA Plzeň – Tovární ul., 330 12 Horní Bříza
tel.: +420 377 010 085, e-mail: plzen@satjam.cz

JSME DRŽITELI CERTIFIKÁTŮ

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

NAŠE PRODUKTY VYRÁBÍME Z MATERIÁLŮ RENOMOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

Poprad
Písečná

Ústí n. Lab.

Praha

Úvaly

Ostrava

Brno

Hradec
Králové

Výrobní závod

Obchodní středisko

České 
Budějovice

Plzeň

KčCASH CASH BACK
ZNÁME VÝHERCE SOUTĚŽE A POKRAČUJEME

vždy něco navíc pro klempíře a pokrývače

CCS BONUS SATJAM

V novém programu CCS Bonus 
SATJAM sbíráte a čerpáte body 
jednoduše.

www.satjam/bonus 


