SATJAM, s.r.o.
PROSADIT SE NA TRHU NÁM POMOHLA ČESKÁ ZNAČKA KVALITY.
•

Satjam je ostravská firma a už přes 25 let je dodavatelem a výrobcem lehkých střešních krytin
a příslušenství střech, nyní má v ČR 7 obchodních zastoupení napříč republikou a zákazníky
Satjamu jsou bezmála všichni prodejci stavebních materiálů

•

Satjam se postupně profiloval od lokálního prodejce k dominantnímu výrobci tohoto
sortimentu na českém trhu

•

v roce 2010 Satjam koupil areál bývalého Dolu Michálka a nakupuje prvním výrobní linky pro
tvarování kovových střešních tašek

•

v roce 2014 obdržel certifikaci Czech Made pro střešní tašku SATJAM Bond

•

po krizi, která začala v roce 2008 se řešení střešního pláště, které Satjam nabízí, stává na
českém trhu stále více a více populární a dá se říct že toto řešení nyní hraje prim v rámci
rekonstrukcí střech a ne bezvýznamnou roli ve výstavbě střech nových, jedná se hlavně o to že
Satjam řešení je estetické, významným způsobem šetří ruce pokrývačům a klempířům, je lehké,
trvanlivé a hlavně také ekonomicky výhodné pro koncového spotřebitele

•

od roku 2011 Satjam hledal jak akcentovat kvalitu výrobků a fakt že výrobky společnosti
vznikají v tuzemsku a rozhodl se že značku SATJAM v maximální možné míře propojí
s dosaženou certifikací Česká kvalita – Osvědčeno pro stavbu, používáním značky Osvědčeno
pro stavbu se 100% osvědčilo a pomohlo v úspěšném budování image

•

v roce 2012 Satjam otevírá novou výrobní halu na území starého Dolu Michálka – Brownfield
Michálka, tento důl usazený kousek od centra Ostravy má více jak staletou historii, informace
o historii dolu naleznete zde https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFl_Mich%C3%A1lka zde se
nabízí využít fakt zhodnocení starého nevyužitého areálu pro potřeby moderní výroby,
nicméně mírné komplikace má společnost s tím že část objektů starého dolu je památkově
chráněno

•

od roku 2012 i díky novému výrobnímu zázemí Satjam skokově roste a v roce 2019 expedoval
bezmála 3 miliony metrů čtverečných střešních krytin a trapézů

•

od roku 2013 Satjam zařadil do sortimentu krytiny vyráběné z hliníku, tyto jsou nyní velmi
populární a každý rok se zvedá jejich prodej o desítky procent

•

Satjam současně vyrábí na 15 výrobních linkách a do konce roku budou zprovozněny 3 nové
výrobní linky, které zase posunou výrobní možnosti o kousek dál

•

v současnosti Satjam zaměstnává 110 kvalifikovaných pracovníků, je to proklientsky zaměřená
firma, která klade vysoký důraz kvalitu dodávek

