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O ROOFIXu

?

Naším posláním je proměnit strach ve štěstí a zachytit vaše pády.
Jsme ryze česká firma, která čerpá z dlouholetých zkušeností. Rádi 
hledáme jednoduchá řešení a inspirujeme se kolem sebe. Inovace 
a posun vpřed jsou pro nás samozřejmostí.

Ze zákonů definujících základní požadavky na stavbu vyplývá, že je na střeše povinné obstarat ochranné prvky. 
Zaměstnavatel tak musí svým zaměstnancům (popř. externím pracovníkům či firmám) zajistit ochranu proti pádu 
použitím ochranné, případně záchytné konstrukce, nebo osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, 
a to nejen po obvodu střechy, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů.

JSME PŘÍMÍ VÝROBCI

MÁME ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKYV OBORU SE POHYBUJEME PŘES 20 LET

DRŽÍME SKLADY A REAGUJEME RYCHLE HRAJEME FAIR-PLAY

JSME CERTIFIKOVÁNI ZKUŠEBNOU

JSME SOUČÁSTÍ BJK GROUP

Jsme skupina lidí, kteří mají touhu věci tvořit, měnit 
a posunovat kupředu. Inspiruje nás radost ze života, 
chceme objevovat, chceme inovovat, chceme do života 
sobě i ostatním přinášet kus osobního umění a nápady. 
Směřujeme k jednoduchosti a kráse bytí. Šlapeme si 
vlastní nové cesty, tak myslíme a žijeme.

PROČ MUSÍ BÝT NA STŘEŠE SYSTÉM ZACHYCENÍ PÁDU?
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PRÁCE V ZÁVĚSU CERTIFIKAČNÍ NORMA PRO VÍCE OSOB

CERTIFIKAČNÍ NORMA PRO 1 OSOBU

CERTIFIKAČNÍ NORMA PRO JIŠTĚNÍ 
NA ŽEBŘÍCÍCH

VÝROBEK BYL OVĚŘEN OZNÁMENÝM 
SUBJEKTEM DLE POŽADAVKŮ EU

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ 
PROSTŘEDKY (OOPP)

JE NUTNÉ SI NASTUDOVAT MONTÁŽNÍ 
NÁVOD A ŘÍDIT SE JÍM

JE NUTNÉ SI NASTUDOVAT NÁVOD 
NA UŽÍVÁNÍ A ŘÍDIT SE JÍM

URČENO PRO 3 OSOBY

URČENO PRO 1 OSOBU

OVĚŘENO STATICKÝM VÝPOČTEM 
OD AUTORIZOVANÉ OSOBY

JAK KATALOG ČÍST?

: VYSVĚTLIVKY A ZKRATKY
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ZKRATKA PRO ROOFIX

RX–SS–BE
RX–US–BE

PODKLAD ČI JINÁ SPECIFIKACE
TYP KOTVICÍHO BODU

SH střešní hák

SS silný sloupek

US úzký sloupek

BE beton

DRN dřevo nosník

DRZ dřevo záklop

DU dutinový panel

OC ocelová konstrukce

SE sendvičový panel

TR trapézový plech

1BE
BDK
LN
ML
NAS
OCi
PL
SV
VZS
ZVS 

: PRODUKTOVÉ ZNAČENÍ

TYP KOTVICÍHO BODU PODKLAD JINÁ SPECIFIKACE

jednobod, beton
bodík
permanentní nerezové lano
montážní lano
nástavec
ocelové Ičko
plochý, plotna
svírání 
vertikální záchytný systém
závěs 
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KOTVICÍ BODY DO BETONU 
Nerezové kotvicí body určené pro kotvení do železobetonových 
monolitických konstrukcí. Minimální tloušťka podkladu pro 
mechanickou i chemickou kotvu je 120 mm. Menší tloušťky podkladu 
se řeší tahovou zkouškou.

OZNAČENÍ RX–SS–BE; RX–US–BE

KOTVENÍ PRŮVLAKOVÁ KOTVA, 
CHEMICKÁ KOTVA

DÉLKY SS 200 mm-800 mm 
US 200 mm-1 000 mm

MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL

OSOVÉ 
VZDÁLENOSTI 110 mm
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KOTVICÍ BODY DO 
DUTINOVÉHO PANELU
Nerezové kotvicí body určené pro kotvení do dutinových panelů. 
Minimální tloušťka krycí desky nad dutinou pro mechanickou kotvu 
je 35 mm, pro kotvu chemickou dle výsledku tahové zkoušky.

OZNAČENÍ RX–SS–DU; RX–US–DU

KOTVENÍ ROZPĚRNÁ KOTVA, 
CHEMICKÁ KOTVA

DÉLKY SS 200 mm-800 mm 
US 200 mm-1 000 mm

MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL

OSOVÉ  
VZDÁLENOSTI 150 mm
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KOTVICÍ BODY DO 
TRAPÉZOVÉHO PLECHU
Nerezové kotvicí body určené pro kotvení do trapézových plechů  
o minimální tloušťce plechu u SS 0,7 mm, u US potom 0,63 mm. 
Silné kotvicí body se používají výhradně v kombinaci s nerezovým 
lanem, a to vždy v rozích, nebo při ukončení nerezového lana.

OZNAČENÍ RX–SS–TR; RX–US–TR

KOTVENÍ SKLOPNÁ KOTVA

DÉLKY SS 200 mm-600 mm 
US 200 mm-1 000 mm

MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL

OSOVÉ  
VZDÁLENOSTI

150 mm, 180 mm, 205 mm, 
225 mm, 250 mm, 
INDIVIDUÁLNĚ
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OZNAČENÍ RX–SE–PL–NAS; RX–SE–PL

KOTVENÍ NÝTY

MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL

KOTVICÍ BODY DO 
SENDVIČOVÉHO PANELU
Nerezové kotvicí body určené pro kotvení do sendvičového panelu, 
který je již finální vrstvou střechy, a s minimální tloušťkou krycího 
plechu 0,5 mm. Kotvicí body RX-SE-PL nelze použít v kombinaci  
s nerezovým lanem.
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OZNAČENÍ RX–SS–DRN; RX–US–DRN

KOTVENÍ VRUTY

DÉLKY SS 200 mm-600 mm 
US 200 mm-1 000 mm

MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL

KOTVICÍ BODY DO DŘEVA – NOSNÍK
Nerezové kotvicí body určené pro kotvení do dřevěných konstrukcí; 
rozměr hranolu musí být min. 120 mm × 60 mm.
Silné kotvicí body se používají výhradně v kombinaci s nerezovým 
lanem, a to vždy v rozích, nebo při ukončení nerezového lana.
Pozor, SS jsou určeny pouze pro 1 osobu.

DETAIL KOTVENÍ US

USSS
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OZNAČENÍ RX–US–DRZ

KOTVENÍ VRUTY

DÉLKY 200 mm-1 000 mm

MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL

KOTVICÍ BODY DO DŘEVA – ZÁKLOP
Nerezové kotvicí body určené pro kotvení do dřevěných  
konstrukcí. Použití u OSB desky, prkenného záklopu a voděodolné 
desky. Tloušťka OSB desky min. 22 mm, prkenného záklopu min.  
24 mm a voděodolné desky 21 mm.
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KOTVICÍ BODY DO 
OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

OZNAČENÍ RX–SS–OC; RX–US–OC

KOTVENÍ ZÁVITOVÉ TYČE

DÉLKY SS 200 mm-800 mm 
US 200 mm-1 000 mm

MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL

OSOVÉ  
VZDÁLENOSTI INDIVIDUÁLNĚ

Nerezové kotvicí body určené pro kotvení do ocelových konstrukcí.
Podklad lze svírat buď pomocí podložek a matic, nebo závitových 
tyčí a kontradesky (následující strana). Druhá možnost se používá, 
pokud není síla stěny materiálu dostatečná.
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OZNAČENÍ RX–SS–SV; RX–US–SV

KOTVENÍ ZÁVITOVÉ TYČE 
+ KONTRADESKY

DÉLKY SS 200 mm-800 mm 
US 200 mm-1 000 mm

MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL

OSOVÉ  
VZDÁLENOSTI INDIVIDUÁLNĚ

SVÍRÁNÍ KOTVICÍMI BODY
Nerezové kotvicí body určené pro kotvení do libovolných konstrukcí, 
které splňují parametry.
Nosný prvek je stažen pomocí kontradesky, která se přikládá 
zespoda prvku naproti kotvicímu bodu.
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KOTVICÍ BODY PRO 
PRÁCI V ZÁVĚSU

OZNAČENÍ RX–SS–BE–ZVS

KOTVENÍ PRŮVLAKOVÁ KOTVA,
CHEMICKÁ KOTVA

DÉLKY MAX. 800 mm

MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL

OSOVÉ  
VZDÁLENOSTI 110 mm

Nerezové kotvicí body určené pro kotvení do železobetonových 
monolitických konstrukcí. Minimální tloušťka podkladu pro  
mechanickou i chemickou kotvu je 135 mm. Menší tloušťky podkladu 
se potom řeší tahovou zkouškou.
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PERMANENTNÍ NEREZOVÉ LANO

OZNAČENÍ RX–LN8

PRŮMĚR 8 mm

MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL

MONTÁŽNÍ TEXTILNÍ LANO

OZNAČENÍ RX–ML30

PRŮMĚR 12 mm

DÉLKY 30 m

LANOVÉ VEDENÍ
Permanentní nerezové lano a montážní lano se 
používají pro propojení jednotlivých kotvicích 
bodů. Nerezové lano je vybaveno tlumícím 
prvkem, který vyrovnává roztažnost/smršťování 
nerezového lana a zároveň tlumí síly působící  
v případě pádu. 
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JEDNOBODY
Nerezové kotvicí body určené pro kotvení do železobetonových 
monolitických konstrukcí. Minimální tloušťka podkladu pro 
mechanickou i chemickou kotvu je 250 mm. Menší tloušťky podkladu 
se řeší tahovou zkouškou.

OZNAČENÍ RX–US–1BE

KOTVENÍ ROZPĚRNÁ KOTVA,
CHEMICKÁ KOTVA

DÉLKY 200 mm-1 000 mm

MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL
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OZNAČENÍ RX–US–OCi

KOTVENÍ PODLOŽKY A MATICE

DÉLKY 200 mm-1 000 mm

MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL

OCELOVÉ IČKO
Nerezové kotvicí body určené pro kotvení do ocelových konstrukcí.
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BODÍKY
Nerezové kotvicí body určené pro kotvení do ocelových konstrukcí. Jsou 
vhodné tam, kde je třeba docílit nenápadnosti.
V kombinaci s nerezovým lanem se hodí pro použití na jeřábové dráhy.

OZNAČENÍ RX–BDK–OC

KOTVENÍ SVÍRÁNÍ

MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL

OSOVÉ 
VZDÁLENOSTI 150 mm
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OZNAČENÍ RX-SH-PL; RX–SH

KOTVENÍ VRUTY

MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL

OSOVÁ  
VZDÁLENOST 40 mm

KOTVICÍ BODY NA ŠIKMÉ STŘECHY
Nerezové kotvicí body určené primárně pro šikmé střechy. Zalomené 
šikmé háky pro střechy se skládanou taškovou krytinou a ploché 
háky pro plechovou krytinu.
Body se kotví do dřevěných konstrukcí, kdy rozměr dřevěného 
hranolu musí být min. 120 mm × 60  mm.
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Systém je určen pro kotvení na žebříkovou konstrukci. Je tvořen 
kotvicími body (přichycené svíráním), nerezovým lanem a jezdcem; 
ten funguje jako zachycovač pádu s integrovaným tlumičem. Body 
se mohou přizpůsobit různým roztečím žebříku.
Systém lze napojit na horizontální záchytný systém.

OZNAČENÍ RX–VZS

KOTVENÍ SVÍRÁNÍ

MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL

OSOVÉ 
ROZPĚTÍ

MIN. 260 mm,  
MAX. 360 mm

VERTIKÁLNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM NA ŽEBŘÍKY
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SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK
S TLUMIČEM PÁDU

NAVŠTIVTE NÁŠ E–SHOP S OOPP!

Vše pro vaši bezpečnou práci ve výškách. 

eshop.roofix.cz

MOŽNÁ VÁS BUDE ZAJÍMAT, ŽE:

: informace o produktech a jejich 
cenách naleznete na e-shopu 
eshop.roofix.cz

: objednávky lze provést pouze 
přes e-shop.

: velkoobchodní partneři mají po 
registraci na e-shopu 10% slevu 
na veškerý nákup

: pravidelnou revizi u nás 
zakoupených OOPP objednáte 
na e-shopu

!
CELOTĚLOVÝ PRACOVNÍ POSTROJ

PŘILBA PRO PRÁCI
VE VÝŠKÁCH

OOPP

Osobní ochranné pracovní prostředky pro práci ve výškách.
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VELKOOBCHODNÍ SPOLUPRÁCE

: ve vlastní režii realizujete buď vše, nebo 
jen některé činnosti, které si vyberete

: větší obrat a větší zisk na zakázce
: větší servis zákazníkovi
: lepší koordinace prací

: zvýšíte si obrat na zakázce
: je to bez starostí
: nemusíte se nic učit

: stačí nám zadat zakázku a my vše 
kompletně zařídíme od výkresu až po 
předávací dokumentaci

MOŽNOSTI

+ +
- -

VLASTNÍMI SILAMI NA KLÍČ

: něco se budete muset naučit :)
: větší administrativní zátěž

: menší zisk

: FORMA SPOLUPRÁCE
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MOŽNÁ SI ŘÍKÁTE, ŽE…

:  VARIANTA REALIZACE  
VLASTNÍMI SILAMI

Sami víme, že žádný učený z nebe na střechu 
nespadl, takže rádi poradíme, jak to udělat, aby 
nespadl ani z ní. Jedeme v tom spolu se vším všudy.

O záchytných systémech nic nevím.

Rádi ho navrhneme za vás, máme vlastní projekci 
a čmárat jsme se naučili už jako děti.

Záchytný systém nemám v projektu zakreslený.

To ani nemusíte. Své vědomosti jsme sepsali. 
Napište si o seznam montážního nářadí a na každé 
montáži budete za hvězdu.

Netuším, jaké nářadí budu potřebovat.

Na cenotvorbu máte k dispozici naše ceníky. 
Pokud se vám do toho přeci jen nechce, stačí říct.
My denně chrlíme pět šest cenovek, počítáme je 
před spaním místo oveček.

Jak mám ale udělat cenovku?

Dostanete od nás výkres se všemi potřebnými 
kótami, v týmu máme několik Rembrandtů  
v nejlepších letech. A poprvé tam s vámi budeme 
nejspíš osobně.

Nemám zdání, jak kotvicí body rozmístit.

Na to vás proškolíme. Navíc máte vždy při ruce 
naše návody, a to jak textové, grafické, tak  
i videonávody. A když už s vámi budeme na té 
střeše při rozmísťování, můžeme se zdržet i na 
montáž. Vlašák a rohlíky to jistí, no ne?

Co když to špatně namontuju?



ROZMĚŘENÍ POZIC
NA MONTÁŽ

ÚKLID

Vaše objednávka
byla přijata.

PROVEDENÍ
OBJEDNÁVKY

ZBOŽÍ
NA CESTĚ

VYKLÁDKA A VYNESENÍ
NA STŘECHU

152 30

3
4

6
ODJEZD

8

5
MONTÁŽ

VSTUPNÍ
REVIZE

7R E V I Z E

Roofík BJK

Vyúčtování

15 min

30 min

FINISH

na další straně

...pauzička
na svačinku

360

6 h

30

30 min

START

1
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Jedná se o montáž 30 ks kotvicích bodů do betonového monolitu na průvlakové kotvy. Montáž vykonává  
1 osoba (proškolená výrobcem) v místě vzdáleném 125 km od podniku.

: MODELOVÝ PŘÍKLAD MONTÁŽE PROVÁDĚNÉ VLASTNÍMI SILAMI
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: PŘÍKLAD VYÚČTOVÁNÍ ZAKÁZKY

…NAŠI ROZPOČTÁŘI ONDRA A VOJTA VÁM RÁDI NAVRHNOU ŘEŠENÍ NEBO ZPRACUJÍ CENOVOU NABÍDKU.

Váš zisk:  27 700 Kč (za 1 den práce)

Cenové hladiny jsou odvozeny od průměru našich zakázek v posledních 3 letech (k 1. 12. 2022).

ONDŘEJ VRBICKÝ
603 391 828

ondrej.vrbicky@roofix.cz

VOJTĚCH JIROUT
725 154 720

vojtech.jirout@roofix.cz

Prodej kotvicích bodů 61 200,00

Cestovné 2 750,00

Přípravné práce
1 ½ h * 250 375,00

Montáž záchytného 
systému
30 ks * 650

19 500,00

Úklid 125,00

Vstupní revize 1 500,00

85 450 Kč
Fakturace 
zákazníkovi:

Nákup kotvicích bodů 51 000,00

Školení na montáž 1 500,00

Školení na revize 500,00

Cesta 250 
km *  8 Kč/km 2 000,00

Sezení v autě 3 h * 250 750,00

Vynesení na střechu 
1 h * 250 250,00

Rozměření 
½ h * 250 125,00

Montáž sloupků 
30 ks  * 12 min/ks 
6 h * 250

1 500,00

Úklid 
½ h * 250 125,00

Vaše výdaje: 57 750 Kč

OZVĚTE SE NÁM S NEZÁVAZNOU POPTÁVKOU…
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Se společností ROOFIX jsme spokojeni. Ač se jedná o mladý kolektiv, tak pochopili, že slovo spolupráce je důležitý 
prvek v budování vztahů v obchodě. Jsou schopni zpracovat komplexní řešení záchytného systému v krátké době  
a pomoct technicky přímo na střeše. Pokud tento trend vydrží, myslím, že si zaslouží hodnocení 1*.

*****
- HIPOS, s. r. o.

REFERENCE

S ROOFIXem realizujeme zakázky od roku 2018 a většinou jsme byli spokojeni. Využíváme tzv. variantu „na klíč“;  
ROOFIX vše provede za nás – navrhne, dodá, namontuje i zreviduje, což nám skutečně vyhovuje. Při této 
spolupráci oceňujeme předně flexibilitu a rychlost, se kterou jsou naše požadavky vyřizovány, spolehlivost  
a ochota vyjít vstříc jsou potom vítaným bonusem. Takhle si představujeme dlouhodobou spolupráci a doufáme, 
že nastavená laťka vydrží.

****
- HAK PROFI, s. r. o.

ROOFIXu udělujeme známku 1 jako ve škole, a to především díky přístupu pana Kopřivy.  
Naše přání a dotazy jsou vždy vyřizovány rychle, s ochotou a notnou dávkou profesionality.

****
- ISOFAST Bohemia & Moravia, s. r. o.
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