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ZDARMAKup lehkou střechu SATJAM ze slitiny hliníku nebo 

z oceli a vyber si z nabídky výrobek 
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Více informací o podmínkách akčního zvýhodnění:

Difuzní folie Kvalitní 
střešní okno Žlaby 

Všechny slevy a akční zvýhodnění 
jsou platné do 31. 10. 2013 nebo do vyprodání zásob.



  Praha – tel.: +420 281 980 862, tel.: +420 281 983 041,
e-mail: praha@satjam.cz

  Brno – tel.: +420 517 070 019, tel.: +420 517 070 020, 
e-mail: brno@satjam.cz

  Ostrava – tel.: +420 596 223 535, tel.: +420 596 223 529, 
tel.: +420 596 223 543, e-mail: ostrava@satjam.cz

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

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

  Písečná – tel.: +420 739 526 072, fax: +420 584 423 022,
e-mail: pisecna@satjam.cz Obchodní střediskoVýrobní závod Obchodní nebo realizační fi rmy

Kontaktujte regionální obchodní centra SATJAM a ta Vám doporučí prověřenou 
obchodní nebo realizační fi rmu ve Vašem okolí!
Kontaktujte regionální obchodní centra SATJAM a ta Vám doporučí prověřenou 
obchodní nebo realizační fi rmu ve Vašem okolí!
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Více informací o podmínkách akčního zvýhodnění:

Všechny slevy a akční zvýhodnění 
jsou platné do 31. 10. 2013 nebo do vyprodání zásob.

Žádejte vypracování kladečského plánu a cenové nabídky ZDARMA !Žádejte vypracování kladečského plánu a cenové nabídky ZDARMA !
NAŠE PRODUKTY VYRÁBÍME Z MATERIÁLŮ 
RENOMOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

JSME DRŽITELI CERTIFIKÁTŮ
 ČSN EN ISO 9001:2009    ČSN EN ISO 14001:2005    ČSN OHSAS 18001:2008

SATJAM Roof
Velkoformátová střešní krytina

SLEVA
až

SLEVA
až

20 %20 %

SATJAM Roof je moderní střešní krytina s univerzálním použitím a vynikající odolností 
proti všem povětrnostním vlivům. Nyní nově nabízíme tuto střešní krytinu i v hliníkovém 
provedení Alumat a Alumat Stucco s poskytovanou zárukou až 40 let.

SATJAM Grande
Velkoformátová střešní krytina

SLEVA
až

SLEVA
až

19%19 %

SATJAM Grande je moderní, lehká střešní krytina s univerzálním použitím. Svým 
nezaměnitelným tvarem, který charakterizuje mohutný oblouk, má tato krytina velké 
množství příznivců. Celkový dojem střechy připomíná klasickou „románskou tašku“.

KE STŘEŠE
VÝROBEK
ZDARMA+ KE STŘEŠE

VÝROBEK
ZDARMA+

SATJAM Bond Metalic
Maloformátová střešní krytina

SLEVA
až

SLEVA
až

31 %31%

SATJAM Bond Metalic je střešní krytina s použitím při rekonstrukcích střech i na 
novostavbách, ve sklonech od 12°. Moderní technologie lakování ocelových plechů 
nabízí široký výběr barev a typů povrchů a umožňuje garantovat dlouhou životnost.

SATJAM Arad Premium
Maloformátová střešní krytina

Moderní krytina vyráběná z vysoce jakostního ocelového plechu s povrchovou úpravou 
PURMAT®. Tato povrchová úprava zajišťuje nadstandardní parametry odolnosti proti 
povětrnostním vlivům, stálobarevnosti a odolnosti proti mechanickému poškození.
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SATJAM Aura
Dřevěná i plastová střešní okna

Moderním a vysoce funkčním řešením pro půdní byty a podkrovní prostory jsou střešní 
okna SATJAM Aura. Tuto řadu oken uvádíme na trh jako reakci na vzrůstající poptávku po 
kvalitních střešních oknech v provedení ze dřeva i plastu včetně příslušenství.

SATJAM Niagara
Okapový systém bez starostí

Okapový systém SATJAM Niagara nabízíme v osmi barvách, ze kterých si jistě vybere i ten 
nejnáročnější uživatel. Díky povrchové úpravě, tvořené polyuretanovým lakem o tloušťce 
50 μm, nabízí vynikající odolnost vůči mechanickému poškozeni a povětrnostním vlivům. 
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až

SLEVA
až
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