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1.

CO VŠE NABÍZÍME: 

ŠIROKÝ VÝBĚR KRYTIN v několika povrchových úpravách a široké škále barev o více než 600 odstínech.

VEŠKERÉ STŘEŠNÍ DOPLŇKY včetně bezpečnostních prvků. 

OKAPOVÝ SYSTÉM v přírodním i lakovaném provedení optimalizovaném pro vaši stavbu.

FASÁDNÍ PRVKY - kvalitní oplechování, které vaši stavbu ochrání i zkrášlí.

SPOJOVACÍ MATERIÁL testovaný při expozičních zkouškách v našich zahraničních laboratořích.

ZAKÁZKOVÉ DĚLENÍ lakovaných i přírodních plechů na tabule do délky 6 m, šíře 1 540 mm. 

ZAKÁZKOVÉ PŘEVÍJENÍ velkých svitků na malé svitky do velikosti 1 t, šíře do 1 250 mm. 

ZAKÁZKOVÉ OHÝBÁNÍ klempířských prvků z lakovaného i přírodního plechu do délky 6 m.  

ZAKÁZKOVÉ LAKOVÁNÍ odstínu na míru v množství již od 400 m2, ve všech povrchových úpravách. 

EMBOSOVÁNÍ (stucco) originálním způsobem opticky odstraní nechtěný lesk střechy a zároveň materiál vyztuží.

ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU ZÁKAZNÍKA, pokud má vhodné technické vlastnosti.

KLEMPÍŘSKÁ ASISTENCE - profil pro strojní falcování jsme schopni zhotovit přímo na stavbě, a to ze svitků i přístřihů.

KLADEČSKÝ PLÁN ZDARMA včetně nabídky doplňkového sortimentu pro správné fungování střešního pláště. 

ODBORNÉ PORADENSTVÍ zkušených klempířů a techniků.

DOPRAVA do 10 pracovních dní od potvrzení kladečského plánu zákazníkem.

ZÁRUKY POSTAVENÉ NA ODBORNOSTI A KVALITĚ

ZKUŠENOSTI v oblasti moderního lakování plechů, špičkový technologický postup a precizní výroba dávají krytinám
COMAX vysokou kvalitu se zárukou životnosti až 75 let. 

ODBORNÉ TESTY krytin včetně expozičních zkoušek v akreditovaných zahraničních laboratořích dokládájí kvalitu
lakovaných produktů COMAX, jejich odolnost vůči UV záření, korozi i chemickým vlivům.

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ obchodníků a techniků STŘECH COMAX umožňuje sledovat nejnovější trendy v oboru 
moderního střešního krytí a udržovat vysoké odborné know-how.

VZDĚLÁVÁME I NAŠE PARTNERY - spolupracujeme s několika profesními organizacemi, pod jejichž patronací 
pořádáme praktická školení pro realizační firmy i odborné semináře pro obchodní partnery a projektanty.

PLECHOVÉ KRYTINY COMAX JSOU 100% RECYKLOVATELNÉ a i jejich výroba je ohleduplná k životnímu prostředí.  

STŘECHY COMAX® nabízejí ucelenou řadu plechových prvků (krytiny, doplňky i spojovací materiál) pro krytí šikmých střech a fasád. Plechové krytiny 

COMAX® jsou výjimečné díky mnohaletým zkušenostem společnosti v povrchových úpravách plechů systémem kontinuálního lakování, který  dodává 

krytinám jedinečné vlastnosti estetické i funkční. STŘECHY COMAX® jsou spolehlivým partnerem distributorů, řemeslníků, investorů i konečných 

uživatelů stavby a kromě několika typů moderní plechové krytiny nabízejí řadu profesionálních služeb.

Český výrobce 
plechových krytin

Vyrábíme moderní krytiny z námi lakovaného plechu 

s dohledatelným „rodokmenem“ kvality. Plechové krytiny jsou

RECYKLOVATELNÉ

ČESKÁ STÁLOBAREVNOSTTRADICE FLEXIBILITA KOMPATIBILITARECYKLOVATELNOST FAIR PLAY
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COMAX BoCo 330
MALOFORMÁTOVÁ ŠABLONA

Technické parametry:

NÁŠ TIP
Designová krytina BoCo je nabízena v optimálním lidském měřítku. Klasický tvar kopule nebo věže je možné pokrýt strojně vyráběným šindelem bez změny formátu  
jednoduchou kombinací s lištovým krytím. Tento jednoduchý trik není žádnou novinkou, najdeme ho už na střechách prestižních budov minulých století.

Klasický tvar plechových šablon je vhodný pro střechy i fasády moderních 
i romantických staveb všech určení a velikostí, od drobné zahradní architektury 
po zámek, nebo sportovní halu.

Čtvercová, nakoso orientovaná šablona je historicky ověřeným univerzálním tvarem 
maloformátové krytiny, připomínající šupiny. BoCo 330 je další etapou tohoto tvaru.  
Nejde jen o materiál a jeho povrchovou úpravu. Strojní zpracování, které zpřesnilo 
a zlevnilo výrobu, umožnilo též nové kotvení krytiny. Šablona COMAX BoCo 330  
je kotvena jedinou skrytou systémovou nerezovou příponkou v horním rohu, což 
zjednodušuje a zpřesňuje rozměření krytiny. Spolu s pojistnou sponou ve spodním 
rohu přispívá ke kompaktnímu vzhledu krytiny. Rovinné, neražené šablony BoCo 
je možné tvarovat a přizpůsobit je sklonu střešní či fasádní plochy. Kromě  tradičních 
válcových ploch, kopulí a věží se COMAX BoCo 330 hodí i na pokrývání konvexních 
i konkávních ploch. 

Vzhled designové krytiny je v nemalé míře určován barvou a texturou povrchu. 
Právě v této oblasti nabízejí STŘECHY COMAX® díky vlastní lakovací lince 
architektům a projektantům širokou paletu možností.

POUŽITÍ JIŽ OD 22° SKLONU ŠIKMÝCH STŘECH

POKLÁDKA NA PLNÉ BEDNĚNÍ

OPTIMÁLNĚ LEHKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA O VÁZE DO 3 kg/m² 

NEPŘÍMÉ KOTVENÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH NEREZOVÝCH 

PŘÍPONEK, JDE O SKRYTÝ DETAIL

Přední strana Zadní strana

350
350

330

330

COMAX BoCo 330, Dobřichovice

COMAX BoCo 330

HLINÍK

22°

0,7 mm

330 x 330 mm

9,18 ks

Tloušťka materiálu

Materiál

Krycí rozměr šablony

Spotřeba m2

22 ks = 2,396 m2Krabice

Minimální sklon

Startovací šablona

Konečná šablona

Doplňkové šablony

GARANCE

Al PES MAT

SKLADOVÉ ODSTÍNY COMAX BoCo 330

* termín dodání bude stanoven na základě poptávky
(skladem) (skladem) (skladem)

3009 8017* 9005* 90077016 50 let3011* 8004*



Střešní krytina COMAX KLIK je v současnosti díky tvaru a variabilitě vzhledu velice 
žádaným řešením pro krytí rovinných ploch střech i fasád všech typů staveb. Tato 
zámková střešní krytina vyniká jednoduchou a rychlou montáží, která nevyžaduje 
vysokou řemeslnou zdatnost. Díky systému dutých zámků, které fungují na principu 
zaklapnutí podélných lamel, dokáže efektivně snížit náklady spojené s pokládkou. 
Kotvící prvky jsou zcela skryty pod krytinou, kdy po upevnění prvního šáru se druhý 
jednoduše překryje a zaklapne přes použité nerezové vruty s plochou hlavou. 

Krytina se vyrábí na míru, dle kladečského plánu, díky čemuž je optimální ekonomic-
kou variantou. Ochrannou funkci stavby pro odvedení srážkové vody plní COMAX 
KLIK již od 9° sklonu střech. U veškerých přízemních staveb, ať jde o střechu 
či  fasádu, jsou tyto plochy zároveň pohledové. Krytina se pokládá na celoplošné 
bednění, nebo v případě lakovaného ocelového šáru na latě 40 x 60 mm, s ohledem 
na sklon střechy, účel a místo stavby. Pro zabezpečení správného fungování  střešní-
ho pláště dodáváme ke krytině veškeré standardní i nestandardní klempířské prvky
a lemování, včetně okapového systému a bezpečnostních prvků.

3.

COMAX KLIK 31
JEŠTĚ SNAZŠÍ A RYCHLEJŠÍ MONTÁŽ - POMOCÍ VYLEPŠENÉHO 

ZÁMKU - ŠÁRY SE DO SEBE JEDNODUŠE ZAKLAPNOU

NOVINKOU JE MIKROPROFILACE - PRO VYŠŠÍ PEVNOST

SKRYTÉ KOTVENÍ POMOCÍ NEREZOVÝCH VRUTŮ

VČ. ZÁSTŘIHU SE ZÁHYBEM PRO OKAPOVOU ZATAHOVACÍ LIŠTU

ZÁRUKA NA KRYTINU AŽ 75 LET (PUR/PA, PVDF)

Technické parametry:

NÁŠ TIP

COMAX KLIK, Moldava

FeZn Al

Tloušťka materiálu

Materiál

Efektivní šířka profilu

Minimální délka

Maximální délka

Min. sklon bez napojení

Min. sklon s napojením

0,5 - 0,55 mm 0,7 mm

475 mm 455 mm

850 mm 850 mm 

8 000 mm 8 000 mm

9° 9°

15° 15°

KLIK 31 mm

FeZn PES LESK 0,50
FeZn PES MAT 0,50
FeZn PUR/PA 0,55
Al PES LESK 0,70
Al PES MAT 0,70
Al PVDF 0,70
Al PUR/PA 0,70

SKLADOVÉ ODSTÍNY COMAX Klik 31

90073011

8004

8004
8004

8017
8017
8017
8017
8017
8017
8017

8019K

8019K
8019K
8019K

90067016
7016
7016
7016
7016
7016
7016

3009
3009

3009

3009

3009

9005

9005

9005

9005

GARANCE

20 let
20 let
40 let
50 let
50 let
75 let
75 let

3016
Dunkelgrau

KLIK S OCELOVÝM JÁDREM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PUR/PA

PUR/PA - Povrchová úprava s nejvyšší ochranou funkcí vůči ÚV záření a náročným povětrnostním podmínkám. Jedná se o 55 μm organického povlaku, který je rovnoměrně 
aplikován na měkčené ocelové jádro s ochranným zinkováním 275 g/m2. Díky houževnatosti a pevnosti tohoto materiálu je toto jádro vhodné i pro pokládku krytiny COMAX 
KLIK na latě 40 x 60 mm s roztečí do 200 mm, s ohledem na místní podmínky stavby. Pro tento způsob pokládky dodáváme tlumící polyethylenový pás, který zamezí vibracím 
za nepříznivého počasí a sníží hlučnost střešního pláště. Po ukončení životního cyklu je krytina 100% recyklovatelná.

Comax KLIK 31 
s protihlukovou folií 
ANTISOUND

- zámky se zástřihem - se zástřihem a se záhybem

Výška zámku krytiny 31 mm 31 mm

Al - 455 mm

3
3

 m
m

3
1

 m
m

9 mm

Al - 455 mm

FeZn - 475 mm FeZn - 475 mm

3
3

 m
m

3
1

 m
m

9 mm

Fólie je doplňková 
vrstva, nanášená na 
spodní stranu krytiny. Redukuje zvuk 
a vibrace při působení deště a větru na 
střechu. Dále působí i jako antikonden-
zační vrstva. Její použití je vhodné při 
pokládce krytiny na laťování.

- s MIKROPROFILACÍ - s prolisem - hladká varianta

- se zástřihem a se záhybem

MOŽNOSTI VÝROBY:



4.

Falcování plechu je jednou z nejstarších technik krytí šikmých střech s nutnou 
znalostí řemeslných postupů a klempířské praxe. Kontinuálně lakované svitky 
COMAX FALC mají jedinečnou použitelnost u plochých střech se sklonem již od 4°.  
Jsou výborně tvarovatelné pro složité střešní detaily a zároveň bezpečné pro 
veškeré sklony a typy šikmých střech. Tyto přednosti jsou dobře patrné na mnoha 
historických stavbách, kde původní krytiny bezpečně slouží i celá staletí. Moderní 
doba sebou přináší nové možnosti lakování plechu, dynamickým vývojem prošla 
i kovová slitina jako taková. Jejich prvotřídní kvalita splňuje nejnáročnější podmínky 
evropského trhu a prodlužuje garanci krytiny až na 75 let. Svitky určené k falcování 
jsou převíjeny na míru a expedovány dle požadavku zákazníka.

Střešní krytinu COMAX FALC 25 je možné profilovat dle kladečského plánu 
v potřebných délkách na míru střechy. Následně je krytina expedována spolu 
se střešními doplňky na místo stavby, kde je zpracována. Možné je zapůjčení 
profilovací linky Schlebach Mini Prof Plus s proškoleným pracovníkem. V tomto 
případě je krytina profilována ze svitků dle doměřených hodnot stavby. Krytina se 
následně pokládá a kotví na celoplošný prkenný záklop pomocí pevných 
a posuvných nerezových příponek (jedná se o skrytý detail). Poté se podélně spojí 
falcováním dvojité nebo jednoduché drážky s ohledem na místní podmínky stavby. 

Krytina je hojně využívána v horských oblastech, neboť odolává rozmarům počasí. 
Pro zabezpečení správného fungování střešního pláště dodáváme ke krytině 
veškeré standardní i nestandardní klempířské prvky a lemování, včetně okapového 
systému a bezpečnostních prvků.

COMAX FALC

www.strechycomax.cz

POUŽITÍ JIŽ OD 4° SKLONU ŠIKMÝCH STŘECH

VELICE TĚSNÉ ŘEŠENÍ PRO NÁROČNÉ PODMÍNKY

SKRYTÉ KOTVENÍ POMOCÍ NEREZOVÝCH PŘÍPONEK

ZÁRUKA NA KRYTINU AŽ 75 LET (PUR/PA, PVDF)

Technické parametry:

540 mm 540 mm

25 mm

520 mm 520 mm

25 mm

NÁŠ TIP
FALC S HLINÍKOVÝM JÁDREM A MATNÝM POVRCHEM TEXT/STUCCO
Tento hliníkový materiál díky své pružnosti nepraská a je velice dobře  tvárný. Texturní 
povrchová úprava je odolná vůči oděru, který nejčastěji vzniká při manipulaci 
a pokládce. STUCCO - doplňková povrchová úprava hliníkového materiálu, která 
připomíná pomerančovou kůru, dodává krytině COMAX FALC vyšší pevnost 
a minimalizuje optické zvlnění falcovaných krytin obecně. Krytina je vhodná 
pro  střechy nerovinných tvarů. Po ukončení životního cyklu je 100% recyklovatelná.

COMAX FALC, Hřensko

Tloušťka materiálu

Šíře svitku

Výška zámku krytiny

Minimální délka

Maximální délka

Příklad profilované stojaté drážky na stroji Schlebach Mini-Prof Plus

* Možnost profilování až do délky 15 m, v případě doplňkových opatření dle montážního návodu.

0,50 - 0,55 mm

Materiál FeZn Al

620 mm

25 mm

600 mm 

*10 000 mm

0,70 mm

 600 mm

600 mm 

*10 000 mm

Efektivní šířka profilu 540 mm 540 mm / 520 mm

25 mm

Minimální sklon 4° 4°

· Doprava materiálu specializovanou dodávkou
· Profilování materiálu    ·   Obsluha linky   ·   Poradenství 

Klempířská asistence
V rámci nadstandardních služeb nabízíme pro střešní systém FALC 25 
pomoc realizačním firmám přímo na stavbě.

Klempířská asistence

FeZn PES LESK 0,50
FeZn PES MAT 0,50
FeZn PUR/PA 0,55
Al PES LESK 0,70 přírodní

Al PES MAT 0,70
Al PES MAT+Stucco 0,70
Al PVDF 0,70
Al PUR/PA 0,70

SKLADOVÉ ODSTÍNY COMAX Falc

* Stucco od 200 m2 do 2 týdnů

8004

8004

8004

8017
8017
8017
8017
8017
8017
8017
8017

7016
7016
7016
7016
7016
7016
7016
7016

3009
3009

3009

3009

3009

* * * * * *

9005

9005

9005

9005

8019K

8019K
8019K
8019K

GARANCE

20 let
20 let
40 let
50 let
50 let
45 let
75 let
75 let

3011
3016

9007

9006

Dunkelgrau



COMAX TAŠKA MAXI / MINI

5.

Tento profil plechové střešní krytiny s univerzálním použitím spojuje odolnost oceli 
či hliníku s nadčasovostí a estetikou tradičního tvaru. Krytina připomíná skládanou 
střešní tašku, s mnoha výhodami na své straně, a je vhodná pro novostavby 
i rekonstrukce rodinných domů. Nachází uplatnění také u staveb moderních 
bungalovů s jednoduchým sbíjeným vazníkem, který je pro řadu krytin problematic-
ký. Svou hmotností, která je ve srovnání s  klasickou krytinou až 20x nižší, dokáže 
snížit rozpočet na stavbu krovu. Rovněž u rekonstrukcí starších objektů představuje 
výrazné odlehčení namáhaného krovu, čímž dokáže prodloužit jeho životnost.

STŘECHY COMAX® nabízí velkoformátové pásy krytiny COMAX TAŠKA z lakované-
ho pozinkovaného či hliníkového plechu s kvalitní povrchovou úpravou. Na výběr 
je několik typů povrchové úpravy s možností volby odstínu na míru při odběru 
od 400 m2. Lakovaná krytina s garancí až 60 let. Po ukončení životního cyklu se 
z krytiny nestává nebezpečný odpad, je 100 % recyklovatelná. Systém je rovněž 
vhodný pro sběr dešťových srážek. 

ŠIROKÝ VÝBĚR ODSTÍNŮ

SNADNÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ  

NÍZKÁ HMOTNOST KRYTINY - JIŽ OD 1,8 kg/m2

Technické parametry:

NÁŠ TIP
HLINÍKOVÁ TAŠKA S MATNOU ÚPRAVOU TEXT/STUCCO

Hliníková COMAX TAŠKA Textura/Stucco, která vyniká vysokou odolností vůči 
povětrnostním vlivům a korozi, je vyrobena ze slitiny, která má vliv na tvarování 
a roztažnost plechu. Díky těmto materiálovým kvalitám krytina garantuje vysokou 
záruku, a to až 60 let. Spojení embosovaného provedení a texturovaného povrchu 
dodává krytině jedinečný vzhled a předčí svými vlastnostmi i tradiční těžké krytiny. 
Povrchová úprava láme sluneční paprsky takže nevzniká nepříjemný efekt lesklé
střechy. Po ukončení životního cyklu je krytina 100% recyklovatelná.

22 mm

1120 mm
31 mm 187 mm

1176 mm

50 mm

COMAX TAŠKA MAXI, Jeníkov

Tloušťka materiálu

Efektivní šířka profilu

Minimální délka TAŠKA MAXI

Maximální délka TAŠKA MAXI

Minimální sklon

Garance na spojovací mat.

0,50 - 0,55 mm 0,70 mm 0,60 mm

Materiál FeZn Al Al+Stucco

1 120 mm

840 mm 840 mm 840 mm 

7 000 mm *

* Maximální délka TAŠKA MAXI - na základě konzultace 8 000 mm

4 500 mm 4 500 mm

až 50 let až  50 let až 50 let

1 120 mm 1 120 mm

15° 15° 15°

Pro bezpečnou montáž krytiny dodáváme vruty, které obstály v náročném testu zrychlené-
ho stárnutí v solné komoře. Testy prokázaly jejich vysokou odolnost srovnatelnou s našimi 
střešními krytinami, díky čemuž na vruty poskytujeme garanci životnosti až 50 let.

SKLADOVÉ ODSTÍNY COMAX Taška MAXI a Taška MINI GARANCE

3009 9005

90103000 3009 5010 6011
6005

7016 9002 9006 9007 20 let

FeZn PES LESK 0,50
FeZn PES LESK 0,55 XL

FeZn PES LESK 0,60 XXL
FeZn PES MAT 0,50
FeZn PUR/PA 0,50
Al PES MAT+Stucco 0,60
Al PES MAT 0,70

3009
3009

3009
3009
3009

3009K 3011

3011

5010 7016 8004 8017 8019K 9002 9005 9006 9010 20 let
3009K 6020 7001 7016 7037 8004

8004

8004

8017

8017
8017
8017
8017

8019K 9005

9005
9005
9005

9006 9010 20 let

7016
7016
7016
7016

20 let
40 let
45 let
50 let

Garance na spojovací materiál:

ŠROUBY PRO KRYTINY Z POZINKU 

Šroub z uhlíkové oceli
Povrch. úpr. Zn, 50 μm práškového laku

+ EPDM podložka

ŠROUBY PRO KRYTINY Z HLINÍKU

Šroub z bimetalové oceli
Povrchová úprava 50 μm

+ EPDM podložka

Garance

Garance



ALUKRYT®, tradiční česká krytina, prošla u STŘECH COMAX® inovací. Oblíbená 
maloformátová šablona dostala nový kabát - větší formát a kvalitní několikavrstvou 
povrchovou úpravu s dlouhou životností. Touto inovací se z maloformátové šablony 
stal plnohodnotný moderní velkoplošný střešní panel.

Velkoplošné panely ALUKRYT® 444 a ALUKRYT® 888 jsou u STŘECH  COMAX® 
vyráběny v hliníkovém provedení. Panely se kladou na dřevěné celoplošné bednění 
a přibíjejí se nekorodujícími zakroucenými hřebíky s podložkou, farmářskými šrouby 
(více v montážním návodu).

Ke střešní krytině ALUKRYT® 444, ALUKRYT® 888 dodáváme veškeré standartní 
i nestandartní klempířské prvky a lemování, včetně okapového systému v materiálu 
a barvě střešní krytiny.

Pro řešení případných problémů poskytují STŘECHY COMAX® bezplatné poraden- 
ství zkušeného týmu klempířů a techniků.

6.www.strechycomax.cz

POUŽITÍ JIŽ OD 14° SKLONU STŘEŠNÍCH PLOCH 

HLINÍKOVÁ KRYTINA S TRADICÍ

KOMPATIBILITA MALÉHO A VELKÉHO FORMÁTU

Technické parametry:

NÁŠ TIP
NOVÁ VELKOFORMÁTOVÁ KRYTINA COMAX ALUKRYT®

Nová profilovací linka na výrobu nekonečného profilu velkoformátové krytiny  
COMAX ALUKRYT® přináší řešení pro členité střešní a fasádní souvrství. Standardní 
metrová šablona krytiny ALUKRYT®, s jejíž výrobou se ve Velvarech začalo již v 70.  
letech minulého století, je nyní kompatibilní s novým velkoformátovým profilem. 
Využití pro členité střešní i fasádní systémy je nyní možné kombinovat a efektivně 
tak snížit náklady spojené s prostřihem krytiny i samotnou pokládkou. Nově je  
možné krytinu dodávat dle přesných přístřihů. Po ukončení životního cyklu 
je krytina 100% recyklovatelná.

COMAX ALUKRYT®, Jistebník u Ostravy

Tloušťka materiálu

Výška profilu

Efektivní šířka profilu

Min. sklon bez napojení

Min. sklon s napojením 

Materiál Al Al

21 mm 21 mm

444 mm 888 mm

ALUKRYT® 444 ALUKRYT® 888

0,6 mm 0,6 mm

14° 14°

30° 14°

Garance na spojovací mat. až 50 let až 50 let

NOVÝ FORMÁT - COMAX ALUKRYT® 888

COMAX ALUKRYT® 444

22

190 mm

r=10 r=3

222 mm

27

222 mm

190 mm

32

465 mm

444 mm

910 mm

888 mm

22

27

2
1

32 32 32 27

222 mm 222 mm 222 mm 222 mm

190 mm

r=10 r=3

190 mm 190 mm 190 mm

Al PES LESK 0,60 přírodní 3016 7016 8017

SKLADOVÉ ODSTÍNY COMAX Alukryt® 444 + 888 GARANCE

50 let

COMAX ALUKRYT® 444, 888

Garance na spojovací materiál:

ŠROUBY PRO KRYTINY Z POZINKU 

Šroub z uhlíkové oceli
Povrch. úpr. Zn, 50 μm práškového laku

+ EPDM podložka

ŠROUBY PRO KRYTINY Z HLINÍKU

Šroub z bimetalové oceli
Povrchová úprava 50 μm

+ EPDM podložka

Garance

Garance



Trapézové lakované i přírodní plechy COMAX® patří mezi tradiční stavební prvky, 
které se používají především k zastřešení větších střešních ploch se sklonem od 8° 
a ke krytí fasád průmyslových, zemědělských nebo výrobních hal. Další uplatnění 
nacházejí jako oplocení větších komplexů budov, stavby kontejnerů, ztracená 
bednění, podhledy a další. Trapézové profily se v závislosti na tloušťce vstupního 
materiálu a výšce profilu dělí na prvky konstrukční, střešní a stěnové. Pro konkrétní 
použití daného materiálu a profilu je nutné posouzení dle statických tabulek 
a místních podmínek stavby, aby byly stanoveny bezpečné vzdálenosti podpěr
tohoto samonosného profilu. 

Trapézové profily vyrábíme na objednávku v přesných délkách přizpůsobených 
skutečným rozměrům stavby. Tímto postupem minimalizujeme náklady spojené 
s prostřihem materiálu a dokážeme zajistit jednoduchou montáž krytiny. Pro 
zabezpečení správného fungování střešního pláště dodáváme k vybrané krytině 
standardní i nestandardní klempířské prvky a lemování, včetně okapového systému 
a bezpečnostních prvků.

7.

TR 18
136 mm72 mm 64 mm

18 mm

1 090 mm
24 mm

1 123 mm

TR 35
40 mm

110 mm 97 mm

1 035 mm

207 mm
35 mm

1 084 mm

Technické parametry:

MOŽNOST ANTIKONDENZAČNÍ FÓLIE

Tloušťka materiálu

Výška profilu

Efektivní šířka profilu

Minimální délka

Maximální délka

Min. sklon bez napojení

Min. sklon s napojením

Garance na spojovací mat.

0,5 - 0,6 mm

Materiál FeZn Al FeZn Al

18 mm 18 mm 35 mm 35 mm

1 090 mm

1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 

8 000 mm 8 000 mm 12 000 mm 8 000 mm

až 20 let

10°

15°

TR 18 TR 35

0,6 mm 0,5 - 0,8 mm 0,6 - 0,8 mm

až 50 let až 20 let až 50 let

1 090 mm 1 035 mm 1 035 mm

10° 8° 8°

15° 15° 15°

0,5 - 0,8mm

FeZn Al FeZn Al

40 mm 40 mm 50 mm 50 mm

732 / 915 mm

1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 

12 000 mm 8 000 mm 12 000 mm 8 000 mm

až 20 let

8°

15°

TR 40 TR 50

0,6 - 0,8 mm 0,7 - 1 mm 0,7 - 1 mm

až 50 let až 20 let až 50 let

732 / 915 mm 750 / 1000 mm 750 / 1000 mm

8° 8° 8°

15° 15° 15°

VÝROBA V OCELI A HLINÍKU

MOŽNOST NESTANDARDNÍHO ODSTÍNU OD 400 m2

POKLÁDKA NA LATĚ I CELOPLOŠNÝ ZÁKLOP

APLIKACE ANTIKONDENZAČNÍ FÓLIE

TR 40

915 mm

183 mm 40 mm

4
0

 m
m

64 mm 120 mm

953 mm

A

B
TR 50

1000 mm
1040 mm

250 mm 54 mm

5
0

 m
m

135 mm 115 mm

17 R3

R3

NÁŠ TIP

SKLADOVÉ ODSTÍNY COMAX TR40/183; TR50/250 

odstíny na poptání 

GARANCESKLADOVÉ ODSTÍNY COMAX TR18 / 136; TR35 / 207

FeZn PES LESK 0,50 přírodní

FeZn PES LESK 0,60
FeZn PES LESK 0,75

3009 3009K 3011 5010 7016 8004 8017 8019K 9002 9005 9006 9010 20 let
90103000 3009 5010 6011 7016 9002

9002
9006 9007 20 let

20 let

Fólie je doplňková vrstva, nanášená na spodní stranu 
krytiny. Redukuje zvuk a vibrace při působení deště a větru 
na střechu. Dále působí i jako antikondenzační vrstva.

Comax TRAPÉZ s antikondenzační folií

Garance na spojovací materiál:

ŠROUBY PRO KRYTINY Z POZINKU 

Šroub z uhlíkové oceli
Povrch. úpr. Zn, 50 μm práškového laku

+ EPDM podložka

ŠROUBY PRO KRYTINY Z HLINÍKU

Šroub z bimetalové oceli
Povrchová úprava 50 μm

+ EPDM podložka

Garance

Garance

COMAX TRAPÉZOVÉ PROFILY
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Dalším profilem, který STŘECHY COMAX® nabízejí v segmentu velkoplošných 
střešních a fasádních panelů, je tradiční VLNKA 27/115. Panely nabízíme v široké  
paletě barev, aby svým vzhledem uspokojily rostoucí nároky investorů. Měkké linie 
krytiny COMAX VLNKA 27/115 vytvářejí stíny, které především na fasádě prohlubují 
plastický vzhled budovy. Comax VLNKA 27/115 se mimořádně hodí k opláštění 
válcových ploch (například  sloupů) v exteriéru i interiéru. 

Panely COMAX VLNKA 27/115 jsou vyráběny odvalovací metodou na moderním 
tvářecím stroji v provozovně ve Velvarech v zakázkových délkách dle individuálních 
potřeb každé stavby. K podkladu kotveny přiznanými samovrtnými šrouby, které 
dodáváme v barvě krytiny. Montáž je jednoduchá a nenáročná na použití speciál-
ních strojů a nástrojů. Hluboce profilované panely svou tuhostí a nízkou hmotností 
snižují náklady na manipulaci na stavbě.

Kvalitně provedená plechová střecha dodává stavbám prestižní vzhled. Estetické 
vlastnosti samonosných panelů COMAX® se uplatní i při řešení opláštění fasád. 
A pro své vynikající vlastnosti nacházejí uplatnění i mimo stavebnictví.

COMAX VLNKA 27/115

POUŽITÍ JIŽ OD 14° SKLONU ŠIKMÝCH STŘECH

NADČASOVÁ A ODOLNÁ KRYTINA

VHODNÁ PRO OPLÁŠTĚNÍ FASÁD

OBOUSTRANNĚ LAKOVANÁ PRO PLOTY

Technické parametry:

2
7

R36

R3
6

810 mm

115 mm

877 mm

2
7

R36

R
3

6

1040 mm

115 mm

1098 mm

Garance na spojovací materiál:

ŠROUBY PRO KRYTINY Z POZINKU 

Šroub z uhlíkové oceli
Povrch. úpr. Zn, 50 μm práškového laku

+ EPDM podložka

ŠROUBY PRO KRYTINY Z HLINÍKU

Šroub z bimetalové oceli
Povrchová úprava 50 μm

+ EPDM podložka

NÁŠ TIP
COMAX VLNKA S HLINÍKOVÝM JÁDREM A OBOUSTRANNÝM  

LAKOVÁNÍM

STŘECHY COMAX® ohlásily návrat k výrobě profilu COMAX VLNKA.  Novinkou je 
rovněž možnost využít na zakázku profilovaného hliníkového jádra 0,6 mm 
s oboustranným ochranným nánosem PES 25 μm s možností volby odstínu na míru 
již od 400 m2. Profil je díky oboustrannému lakování vhodný pro krytí střech a fasád 
v náročných podmínkách, kdy lakování zastává ochrannou a separační funkci 
těchto profilů. Velmi ekonomickým řešením se vlnka stává u oplocení rodinných 
domů i větších areálů budov, kdy je rubová strana k nerozeznání od lícní. Po ukonče-
ní životního cyklu je krytina 100% recyklovatelná, jejím použitím není zvyšována 
zátěž životního prostředí.

COMAX VLNKA, Hradec Králové

Tloušťka materiálu

Výška profilu

Efektivní šířka profilu

Minimální délka

Minimální sklon bez napojení

Minimální sklon s napojením

0,50 - 0,80 mm 0,60 - 0,80 mm

Materiál FeZn Al

27 mm 27 mm

1 040 / 810 mm

1000 mm

14° 14°

Garance na spojovací materiál až 20 let až 50 let

15° 15°

1 040 / 810 mm

1000 mm

Maximální délka 6000 mm 6000 mm

9010

GARANCE

FeZn PES LESK 0,50 přírodní 3009 3009K 3011 5010 7016 8004 8017 8019K 9002 9005 9006 9010 20 let
FeZn PES LESK 0,55 přírodní 3009 3009K 6005 6020 7001 7016 7037 8004 8017 8019K 9005 9006 9010 20 let
FeZn PES LESK 0,60 3000 3009 5010 6011 7016 9002 9006 9007 20 let

SKLADOVÉ ODSTÍNY COMAX Vlnka 27 / 115

Garance

Garance



9.

NOVÉ LINKY

Technické oddělení STŘECHY COMAX® navrhne na základě projektu nebo zaměření 

střešních ploch vhodné řešení klempířských prvků pro oplechování střechy. Vždy jsou 

prvky optimalizovány ke konkrétnímu typu plechové krytiny COMAX®.

Kladečský plán a cenová nabídka kompletního střešního systému obsahují přesný 

počet běžných metrů klempířských prvků, jako jsou ohýbaný hřeben, závětrné lišty 

nebo-li štítové lemování vrchní, spodní lemování, ploché zatahovací a okapové 

lemování, větrací hřebenové lišty, úžlabí atd. Zakázkové ohýbání plechu provádíme 

také na základě přesného požadavku zákazníka v délkách 2, 3, 4, 5 a 6 m při rozvinuté 

šíři dle nákresu a specifikace. Veškeré druhy ohýbaných prvků dodáváme se střešní 

krytinou na míru každé střeše v doporučených délkách od 2 do 4 m. Pokud zákazník 

neurčí jinak, probíhá ohýbání jednotlivých klempířských prvků na základě standard-

ních rozvinů materiálu - viz Přehled standardních ohýbaných prvků.

ZAKÁZKOVÉ OHÝBÁNÍ 

KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

NÁŠ TIP
• Lemování pro konkrétní typy střešních oken
• Lemování komínu pro konkrétní typy krytin 
• Zakázkové parapety
• Atypické ohýbané prvky

OHÝBÁNÍ DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA DO DÉLKY 6 m

VÝROBA STANDARDNÍCH I ATYPICKÝCH PRVKŮ

MATERIÁL HLINÍK DO TL. 2,5 mm, OCEL DO  TL.1,5 mm

VÝROBA Z OBOUSTRANNĚ LAKOVANÉHO PLECHU 

DLE NORMY ČSN 73 3610

STŘECHY COMAX® splňují podmínky ČR pro oboustranně lakovaný materiál dle 

normy ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí. Norma stanovuje zásady 

pro volbu a použití klempířských konstrukcí. Základem výroby jsou ocelové žárově 

pozinkované plechy s předepsanou oboustrannou ochrannou vrstvou lakování.

ČSN 73 3610
Oboustranné lakování 25 / 25 μm

Oboustranně lakovaný materiál použitý k výrobě střešního lemování

Oboustranná hydraulická CNC ohýbací linka 6 mCNC ohýbací linka 6 m Ohýbací linka 6 m

KLIK 31 Tabulkové nůžky
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Naši dodavatelé plechu:

ZAKÁZKOVÉ 

LAKOVÁNÍ

PES HD „LESK“ PES HD TEXT „MAT“ PUR/PAPVDFPES HD TEXT „MAT“ Stucco

TECHNOLOGIE KONTINUÁLNÍHO LAKOVÁNÍ ,,COIL-COATING“

KŘIVKA VÝKONU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VRSTVY LAKOVANÉHO PLECHU COMAX® 

OBOUSTRANNÉ LAKOVÁNÍ 25/20 µm 
dle ČSN 73 3610

základní barva (primer)

vrchní barva (top coat)

chemická předúprava

základní materiál

chemická předúprava

základní barva (primer)

vrchní barva (top coat)

ochranná fólie

ko
ro

zn
í o

d
o

ln
o

st

UV odolnost

PUR/PA

PVDF

PES HD
 ,,LESK“

PES HD 
TEXT ,,MAT“

p r e p a i n t e d m e t a l . e u

DRUHY POVRCHOVÝCH ÚPRAV 

Jako jediní v ČR disponujeme technologií pro KONTI-

NUÁLNÍ LAKOVÁNÍ PLECHŮ ve svitcích. Ta spočívá 

v navalování speciálního organického povlaku 

v tloušťce mikronů na pohybující se rozvinutý 

hliníkový nebo ocelový pás pomocí soustavy válců 

a vytvrzení v pecích při teplotě až 240°C, což zaručuje 

rovnoměrně celistvý nános povlaku po celém pasu 

a dodává plechu jedinečné funkční a estetické 

vlastnosti pro použití i v náročných podmínkách.

Jsme ČLENEM ASOCIACE ECCA se sídlem v Bruselu 

sdružující a vzdělávající přední evropské výrobce 

lakovaného plechu a dohlížející na dodržování 

přísných evropských norem při výrobě s ohledem 

na životní prostředí.

Lakovaný materiál testujeme v moderních laborato-

řích i při REÁLNÝCH EXPOZIČNÍCH ZKOUŠKÁCH 

v akreditovaných zahraničních centrech v Portugal-

sku, Holandsku a Švédsku, abychom garantovali 

vysokou kvalitu produktů COMAX, jejich odolnost 

vůči mechanickému namáhání, UV záření, extrémním 

teplotám, korozi i chemickým vlivům v ovzduší.

Povrchová úprava

Tloušťka nánosu

Korozní odolnost

UV odolnost

Ostatní

Garance Al

Garance FeZn

25 μm 30 μm 37 μm 55 μm30 μm

RC 3 RC 4RC 3 RC 5RC 3

RUV 3 RUV 3 RUV 5 RUV 4RUV 3

Standardní klempířská 
výroba, dobrá ohebnost

až 50 let

až 20 let

až 50 let

až 20 let

až 75 let

až 30 let

až 75 let

až 40 let

až 50 let

až 20 let

Falcovatelné materiály 
Strukturní vzhled

Odolnost proti abrazi

Falcovatelné materiály
Optická redukce lesku

Zpevnění materiálu

Falcovatelné materiály 
Výborná chemická odolnost 

Velmi dobrá ohebnost 

Prémiový povrch 
Vysoká korozní odolnost

Možnost výroby nestandardních odstínů 

všech barev odvozených od RAL 

v množství od 400 m2, ve všech 

povrchových úpravách.
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PRODEJNY

02/2022 CZ

VELVARY

Malovarská 796, 273 24

Tel.: +420 315 730 220

e-mail: velvary@strechycomax.cz

JINDŘICHŮV HRADEC

Jiráskovo předměstí 636, 377 01

Tel.: +420 315 730 401

e-mail: jhradec@strechycomax.cz

Váš obchodník:

Informace uvedené v dokumentu jsou platné k datu vydání. Vyhrazujeme si právo na změny v sortimentu.

Poctivá česká střešní krytina

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001

IATF 16949

Barvy ve vytištěném katalogu se mohou mírně lišit oproti certifikovanému vzorníku.

Lukáš Moravec, Dis.
+420 734 167 769 / moravec@strechycomax.cz

Petr Novák
+420 604 115 504 / petr.novak@strechycomax.cz 

Jan Protiva
+420 735 160 900 / jan.protiva@strechycomax.cz 

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 
ZÁKAZNICKÝ SERVIS 

DOSTUPNOST ZBOŽÍ, STAV OBJEDNÁVKY, 

DODACÍ A DOPRAVNÍ PODMÍNKY.

Veškeré informace o dostupnosti produktů a stavu Vaší objednávky 
získáte na zákaznickém servisu: velvary@strechycomax.cz.

Bc. Lukáš Benada 
+420 735 194 426 / benada@strechycomax.cz

Ing. Karel Fišer
+420 734 182 528 / fiser@strechycomax.cz

Pavel Protiva
+420 724 418 402 / pavel.protiva@strechycomax.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI 

Bc. Radek Hořák
+ 420 730 553 530 / horak@strechycomax.cz

Jakub Štajnc
+420 739 531 383 / stajnc@strechycomax.cz  

Můžete nás navštívit a podívat se na výrobu vaší střechy.

Výrobní areál STŘECHY COMAX® Výrobní areál METAL TRADE COMAX, a.s.

Plechové krytiny jsou

RECYKLOVATELNÉ

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

se sídlem Velvary 420, 273 24, IČ 49684442, www.mtcomax.cz


