
 •   Přesná cena celého střešního systému přímo pro Vaši střechu

 •   Filtrování a seřazení podle ceny, záruky, životnosti, materiálu a výrobce

 •   Podrobný rozpis položek nutných pro realizaci správné střechy

 •   Možnost pracovat se sestavou (přeposlání, uložení, editace i objednání)

REVOLUČNÍ
KONFIGURÁTOR
STŘECH

Za minutu až 200 variant Vaší střechy



10 KROKŮ JAK PRACOVAT S KONFIGURÁTOREM STŘECH

 1   Zadejte rozměry střechy

 2    Zvolte okapy a barvu krytiny

 3    Systém spočítá parametry Vaší
 střechy a nabídne okamžitě  
 až 200 sestav střešních krytin

 4    Použijte filtry vlevo a zvolte vše,
 co preferujete

 5    Pro porovnání použijte seřazení

 6    Nyní vidíte aktuální ceny střešních
 systémů přímo pro Vaši střechu

 7    Při kliknutí na detail vidíte popis hlavní
 krytiny + výpis všech použitých prvků

 8    Vlevo je nabídka možností práce
 s vybranou sestavou

 9    Můžete přeposlat, uložit (po přihlášení)
 nebo vložit do košíku a upravit množství
 (košík lze rovněž uložit)

 10    Uloženou sestavu můžete vytisknout
 a probrat s odborníky na pobočce či Vaším   
 pokrývačem nebo objednat z košíku a projít  
 s naším specialistou na tel.:  725 675 675



10 KROKŮ JAK PRACOVAT S KONFIGURÁTOREM STŘECH

REVOLUČNÍ
KONFIGURÁTOR
STŘECH
EXKLUZIVNĚ NA
e.coleman.cz



„Vzdušné měření střech na základě pouhé adresy“

Zrychlení a zjednodušení zpracování nabídky. Půdorysný výkres a 3D 
model Vaší střechy za 1 den. Hotové měření můžete zadat v našem 
konfigurátoru střech.

NEJvíce oceníte:
•   u střech s obtížnou dostupností
•   u velmi členitých střech
•   u nepochozích střech
•   u střech bez dokumentace
•   úsporu času na něco důležitějšího

JAK služba funguje?
•   kontaktujte svého obchodního zástupce
•   sdělte mu přesnou adresu nebo GPS  objektu
•   definujte, co chcete zaměřit
•   do 24 hodin máte své zaměření
•   v případě zájmu obdržíte nabídku materiálu

Práce s katalogem je velmi jednoduchá. Katalog je seřazen  
dle typu stavby (plochá střecha, šikmá střecha a fasáda). Dále naleznete 

u každé skladby několik základních infomací, které Vám ulehčí rozhodování  
o výběru materiálu, např. informaci o délce záruky, předpokládané životnosti,  

bezpečného sklonu a orientační ceně (jedná se o cenu včetně DPH bez ceny práce). U každé vzorové  
skladby je tzv. číslo sestavy (např. S-000528). Toto číslo můžete použít v konfigurátoru na našem eshopu. 

KATALOG

ŘEŠENÍ STŘECH A FASÁD

SoCol je ověřen na stovkách měření se 100% úspěšností.

www.coleman.cz/socol

www.coleman.cz/katalog


