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1. Typ střechy:  
sedlová, sedlová křížová, valbová, pultová, stanová, polovalbová, mansardová 

2. Sklon střechy:  
méně než  10°, sklon střechy do 17°, 18° - 45°, 45° a více 

3. Stavba:   

a. NOVOSTAVBA:  

Pokud máme přiloženou projektovou dokumentaci (půdorys střechy, pohledy..), pak 
nepotřebujeme následující níže uvedené informace. 

b. REKONSTRUKCE: nákres + fotodokumentace / : 

Střešní vikýře (počet ks):  
sedlový, valbový, pultový, válcový, trapézový, volské oko, stanový, napoleonský 

Půdní prostory: 
(volné, odvětrávané, bez izolace) / (obytné podstřeší s izolací pod, nad krokvemi) 

Střešní okna (počet ks, rozměry):  ANO / NE 

Délka hřebene (m):  

Délka nároží (m): 

Délka úžlabí (m): 

Délka (m), od okapové hrany k hřebeni + přesah 10 cm do žlabu: 

Délka lemování ke zdi (m) + lemování: 

Délka okapové hrany (m) + lemování (pod fólii, pod krytinu):                

Délka štítové hrany (m) + lemování:  - štítové lemování SPODNÍ / VRCHNÍ 

Jiné ohýbané prvky (m): 

Dodání materiálu na oplechování (bm):  SVITEK PLECHU / TABULE PLECHU 

Zaměření střechy: ANO / NE (vratná kauce 2000,- Kč, při realizaci zakázky) 
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4. :  

 
5. Krytina: COMAX FALC, KLIK, TAŠKA, TRAPÉZ, ALUKRYT, BoCo 

6. Materiál: Al / FeZn 

7. Tloušťka materiálu:  

8. Barevné provedení (barevný odstín):  

9. Typ povrchové úpravy:  
Polyester LESK / Polyester Texturní MAT / PUR/PA / PVDF 

10. Design Stucco ANO /  NE 
 

11. Pokládka krytiny:   
latě / celoplošné bednění 

12. HDV (Hydroizolační doplňková vrstva) - pojistná folie:  
JUTA, DELTA / Nechám si doporučit 

13. Separační doplňková, drenážní vrstva pro falcované krytiny:  
ANO 95 % staveb (obytné podstřeší) / NE (pergoly, garáže) 

14. Separační doplňková, drenážní vrstva, výrobce, pro falcované krytiny:  
BAUDER, JUTA, DELTA / Nechám si doporučit 

 

 

15. Kompletní okapový systém 330 (velký):  ANO / NE  

16. Kompletní okapový systém 250 (malý):  ANO / NE 

17. Barevné provedení okapového systému: 

18. Okapový systém, pouze vybrané části: 

 

 



3 
 

19. Střešní vikýř:  ANO / NE 

20. Střešní odvětrávací komínky:  ANO / NE 

21. Střešní schůdky, plošiny, nášlapy: ANO / NE 

22. Střešní sněhové zachytávače trubkové, lopatkové:  ANO / Nechám si doporučit 

23. Oplechování komínu: ANO / NE 

24. Oplechování komínu, rozměry: oplechování na míru / tabule plechu 

25. Střešní doplňky: 

 

 

Kontaktní informace: 

Název společnosti: 

Kontaktní osoba: 

Adresa: 

Telefon: 

Email: 

Termín dodání zakázky: 

Termín realizace zakázky: 

 

Způsob nakládání s osobními daty ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jako "zákon o ochraně osobních údajů"), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 
a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo platnost účinnosti dne 25. 5. 2018, je popsán v 
informačním memorandu společnosti METAL TRADE COMAX, a.s. – ZDE (www.strechycomax.cz/ochrana-ou) 
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Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.strechycomax.cz 

 

 

 

STŘECHY COMAX
®
 jsou obchodní značkou společnosti METAL TRADE COMAX, a.s. 

Spisová značka: B 11701 vedená u městského soudu v Praze 

IČ: 49684442 / DIČ: CZ49684442 

www.mtcomax.cz 

 
 
Vydání: 05.2019                            Vypracoval kolektiv technického oddělení STŘECHY COMAX

®
 

Jindřichův Hradec: 

Jiráskovo předměstí 636,  

377 01 Jindřichův Hradec 

Tel.: +420 315 730 401 

E-mail: jhradec@strechycomax.cz  

Po – Pá 7:00 - 15:30  

Velvary: 

Malovarská 796,  

273 24 Velvary  

Tel.: +420 315 730 124/125 

E-mail: velvary@strechycomax.cz  

Po – Pá 7:00 - 17:00  
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