
Divize Windows 
nabízí luxusní

 HS portály již 5 let

Setkání distributorů 3M 
ve slovenském 

Šamoríně

Na spanilé jízdě 
kabrioletů nechybělo 
Autocentrum MATRIX

Postavte své projekty 
s využitím přesných 

hoblovaných hranolů 
KVH z nabídky 

Dřevocentrum CZ

červen 2018

MATRIXINFO



MATRIX INFO | 3

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 280-2
www.matrix-as.cz

   SLEVY
      JAKO ŘEMEN

   Šeková knížka 2018

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let

Využijte až 15% slevy na výměnu rozvodů! 
Na životnosti ozubených řemenů a napínacích kladek závisí životnost motoru. 
Při nečekaném prasknutí, prodloužení či jiném poškození ozubeného řemene
nebo napínací kladky může dojít k nevratnému poškození motoru.

Se Šekovou knížkou ušetříte v případě výměny rozvodů 15 % 
z ceny ŠKODA Originálních řemenů, řetězů, kladek a vodních čerpadel.
www.sekova-knizka.cz
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Slovo ředitele
MATRIX Windows
Tomáš Hrábek

Téma čísla: 4Divize Windows nabízí 
luxusní HS portály již 5 let
Divize MATRIX Windows z Lipovky má ve své nabídce již pět let 
unikátní produkt, o který je v poslední době velký zájem. Jsou to 
zdvižně posuvné systémy, tzv. HS portály. Jejich prodeje stoupají 
zásluhou dobré kondice stavebnictví. Téma červnového MATRIX 
Info se proto zaměřilo jednak na HS portály, ale také na aktuál-
ní situaci výroby oken v Lipovce, kde stále realizují nové projekty  
a připravují další novinky.
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19Postavte své projekty 
s využitím přesných 
hoblovaných hranolů KVH 
z nabídky Dřevocentrum CZ
Stavíte dřevostavbu, opravujete altán nebo pergolu, chcete po-
stavit novou garáž? Dostáváme se do období, které přímo vybízí  
k budování venkovních staveb. Ideálním pomocníkem vám při tom 
budou KVH hranoly ze sítě prodejen Dřevocentrum CZ, které jsou 
díky vynikajícím konstrukčním vlastnostem a krásnému vzhledu  
ideálním spojencem.

V polovině dubna uspořádala v Šamoríně divize ochranných po-
můcek firmy 3M setkání distributorů pro Čechy a Slovensko spo-
jené s prezentací jejich novinek.

Setkání distributorů 3M 
ve slovenském Šamoríně

Vážené čtenářky a čtenáři,

dovolte mi, abych vám v krátkosti přiblížil situa-
ci divize MATRIX Windows, tradičního výrobce 
oken, dveří a dalších kvalitních výrobků.

V tomto čísle MATRIX Info se dozvíte, který 
produkt se nám daří nejvíce prodávat, předsta-
víme vám zakázky, které aktuálně realizujeme, 
ale také divizní plány pro rok 2018.

Situace na trhu s okny se stále lepší, a to jak  
v kvalitě, tak v množství zakázek a připravených 
projektů. My tuto skutečnost bereme jako „vý-
zvu“, na kterou máme připravený kvalitní tým 
celé divize Windows.

Přeji vám hodně úspěchu a krásné letní ob-
dobí.
 
 Tomáš Hrábek

Na spanilé jízdě 
kabrioletů nechybělo 
Autocentrum MATRIX
Autocentrum MATRIX se v sobotu 12. května účastnilo setkání 
milovníků starých vozů Škoda. Akce se konala na parkovišti Škoda 
Auto Kvasiny jako součást spanilé jízdy kabrioletů. Připomínalo 
se také 60. výročí modelu Felicia, který se právě v Kvasinách před 
lety vyráběl.
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Jedinečný+výhled
Zvláštní+zážitek+z+bydlení

Nic nevyjadřuje elegantní atmosféru bydlení lépe než velké prosvětlené místnosti. 
Proto se zdvižně posuvné dveře využívají při přechodu na terasu, balkon nebo  
do zahrady. Tím si vnesete kousek přírody do domu.

Divize MATRIX Windows z Lipovky má ve 
své nabídce již pět let unikátní produkt,  
o který je v poslední době velký zájem. 
Jsou to zdvižně posuvné systémy, tzv. HS 
portály. Jejich prodeje stoupají zásluhou 
zvýšené podpory prodeje otvorových vý-
plní pro koncové zákazníky, jedná se pře-
vážně o novostavby rodinných domů. HS 
portál dodává domu moderní nadčasový 
vzhled a také umožní naprojektovat velké 
prosklené plochy s možností maximálního 
otevření a tím i spojení vnitřního prostoru 
s venkovním.  Téma červnového MATRIX 
Info se proto zaměřilo jednak na HS por-
tály, ale také na aktuální situaci výroby 
oken v Lipovce, kde stále realizují nové 
projekty a připravují další novinky.

Trh oken a dveří, stejně jako celé staveb-
nictví je v dobré kondici. Důkazem je zvýše-
né množství zakázek jak v soukromé, tak 
veřejné sféře. Developeři jsou ochotní více 
investovat, stále více lidí rekonstruuje staré 
byty, hledá nové bydlení nebo se chce rov-
nou přestěhovat do novostaveb rodinných 
domů. Dobré časy stavebních firem jsou zá-
sluhou výborně fungující české ekonomiky, 
díky které mají lidé více peněz na investice. 
Dobrá situace tak panuje i na trhu s okny, kde 
se už jedenáct let pohybuje společnost MA-
TRIX Windows.

Náročná práce pro náročné zákazníky

„Zákazníci jsou v dnešní době velmi dobře 
informovaní a nároční. Díky tomu se musíme 

na trhu s okny stále rozvíjet a zlepšovat,“ říká 
ředitel Windowsu Tomáš Hrábek.

Jeho slova potvrzuje divizní inovace v podo-
bě zdvižně posuvného systému, tzv. HS portá-
lu. Ten se v Lipovce vyrábí už pět let. Jedná 
se o výrobek splňující i ta největší očekávání 
zákazníků. HS portály jsou nabízeny ve všech 
variantách zpracování od plastových portálů 
v systému Gealan S9000, přes dřevěný portál 
z europrofilu, až po hliníkový ze systému Alu-
prof MB 77-HS. Tyto produkty jsou vyráběny 
v Lipovce za pomoci výrobních specialistů. 
Dřevěné a plastové HS portály vyrobí v šířce 
až šest metrů a hliníkové dokonce v ještě vět-
ších rozměrech. Z produkce divize můžeme 
vyzdvihnout trojkolejnicové hliníkové portály 
o šířce 9 m.

„Od prvního vyrobeného portálu uplynula 
již dlouhá doba a produkce a množství tohoto 
zdvižně posuvného systému se rapidně zvýši-
la. V roce 2017 jsme jich vyrobili 38 a za letošní 
rok ke konci května už 26,“ řekl k tomu ředitel 
Hrábek.

Z toho je zřejmé, že se oproti loňsku pro-
dukce HS portálů navýší. Důvodem je bezpo-
chyby náročnost zákazníků divize Windows 
a trhu oken a dveří. Na otvorové výplně je 
totiž kladen velký tlak jak od zákazníků, tak  
i od projektantů a architektů. Velké prosklené 
stěny s jednoduchým ovládáním a pohodlným 
užíváním jsou prostě v současné době trendy. 
A všechna tato kritéria splňují právě zdvižně 
posuvné HS portály z Lipovky.

HS portály mají celou řadu předností
Přednostmi HS portálů jsou bezpochyby bezbariérový vstup z obytné místnosti na zahradu 

či terasu, pohodlné ovládání aktivního křídla, možnost zasklení velkých ploch a na hmotnost 
náročných skel, vylepšená ochrana hákového zámku proti vloupání nebo tlumič křídla při 

pohybu do koncové zavřené polohy.

Divize Windows 
nabízí luxusní 
HS portály již 5 let

Vytvořit celou 
stěnu ze skla není 
pro Windows problém
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Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

Jana Kufová, tel.: 777 712 783
Petr Karásek, tel.: 778 493 232

Pořiďte si bezpečný a funkční 
vstup do vašeho domova

MATRIX INFO | windowsMATRIX INFO | téma čísla

Jejich velkou předností je bezpochyby bezbariérový 
vstup z obytné místnosti na zahradu či terasu, pohodlné 
ovládání aktivního křídla, možnost zasklení velkých ploch 
a na hmotnost náročných skel, vylepšená ochrana hákové-
ho zámku proti vloupání nebo tlumič křídla při pohybu do 
koncové zavřené polohy. Další výhodou je výborná tepelná 
izolace, která šetří náklady na energie spojené s vytápěním 
objektu, ale i široká škála barev a dekorů. Na manipulaci  
s těžkými skly, které mají hmotnost u velkých rozměrů 
přes 300 až 500 kg pracovníci z Lipovky používají minijeřáb 
se zdvihem až 2,9 tuny. Jeřáb může pracovat jak z exterié-
ru tak z interiéru.

Obchodně technické specifikace, zaměření, realizaci  
a samotnou montáž HS portálů zajišťuje  odborně proško-
lený a zkušený obchodní a realizační tým.

Vedle portálů ale mají v Lipovce i celou řadu dalších za-
kázek pro nové bytové domy,  průmyslové a veřejné objek-
ty, rodinné domy nebo školy a školky. 

„Pracujeme například na kulturním domě v Chlumci  
u Ústí nad Labem. Zakázka je odlišná velkými prosklenými 
stěnami, které jsou vyráběny z hliníkových fasádních pro-
filů, jenž jsou dominantním prvkem celé stavby.  Celá akce 
je velmi složitá na zaměření, doladění a specifikaci detailů 
napojení na stavební konstrukci, ale i na výslednou výrobu 
a montáž,“ popsal jednu z aktuálních zakázek ředitel Hrá-
bek.

Dále divize pracuje také na bytovém domě v Chrudimi. 
Stavba je zasazena do komplexu, kde se staví dalších 15 
bytových domů. Realizuje se také osazení okenních výplní 
na střední průmyslové škole ve Velkém Poříčí, kam firma  
z Lipovky dodává hliníkové a plastové výrobky. Nelze za-
pomenout ani na osmnáct rodinných domů rezidence Na 

Kopečku v Kolíně nebo na pražský bytový dům Markéta, 
kde bude také namontována hliníková fasáda.

K výše uvedeným a dalším zakázkám se Windows do-
stane především díky poctivé práci zkušeného obchodní-
ho týmu. Důležitá je také pravidelná účast na stavebních 
výstavách v Hradci Králové a Pardubicích. Také zásluhou 
těchto aktivit má Windows na letní období naplněnou vý-
robu ve všech střediscích.

Ve Windowsu myslí i na budoucnost

MATRIX Windows ale neusíná na vavřínech a stále vymýš-
lí nové produkty. Během podzimu by měly být přijímány 
první zakázky na okna z dřevohliníku, což je produkt kombi-
nující jedinečné přednosti obou materiálů. Poskytuje krásný 
přírodní vzhled dřeva z interiéru a bezúdržbové hliníkové 
opláštění z venkovní strany.

Nový produkt bude v nabídce společnosti z Lipovky  
i v roce 2019, ve kterém je opět předpoklad dalšího růstu 
stavebnictví. S optimismem tak mohou zaměstnanci  
MATRIX Windows hledět už do následujících několika let-
ních měsíců, pro ty jsou totiž zajištěny zakázky a výroba na-
plněna.

Chcete si každý den dopřát dobrý pocit ze vstupu do 
vašeho domova? Toužíte po tom, aby vaše vchodové 
dveře byly funkční a bezpečnou bránou? Společnost 
MATRIX Windows nabízí vizuálně velmi zajímavý  
a přitom technologicky vyspělý produkt, který s ohle-
dem k použitému konstrukčnímu řešení a rozmanitos-
ti vzorů dveřních panelů splňuje náročné požadavky 
každého zákazníka. Pořiďte si panelové dveře na zá-
kladě systému MB-86. Tento produkt z Lipovky je vol-
bou pro nejnáročnější uživatele!

Dveře jsou k dispozici ve čtyřech verzích provedení, a to 
ST, SI, SI+ a AERO. S ohledem na své technické paramet-
ry jsou panelové dveře ideálním řešením, které zlepšuje 
energetické úspory v budovách. Poskytují také inovativní 
možnost uchycení panelu v konstrukci pomocí oboustran-
né lepicí pásky.

Masivní konstrukce

Konstrukce je založena na systému zateplených hliníko-
vých profilů MB-86, který je v aktuální nabídce ALUPROFu 
nejvyspělejším dveřním systémem. Profil křídla je upraven 
pro spojení se speciálními výplněmi, které jsou slícovány  
z vnější strany s povrchem rámu. Mohou být připevněny  
k nosným profilům lepením jednostranně nebo obou-
stranně. Možnost použití skrytých závěsů dále zvyšuje es-
tetickou hodnotu dveří.

Panelové výplně jsou k dispozici v mnoha různých pro-
vedeních a barvách. Pro jejich výrobu se používají různé 
drážky, ozdobné aplikace a vkládání izolačních skel; tato 
řešení umožňují vytvořit nespočet kombinací a variant. 
Díky těmto řešením lze panelové dveře použít jak v mo-
derních budovách, tak při výstavbě nebo rekonstrukci 
architektonických staveb v klasickém stylu. Vždy jsou 

ale krásným vstupem do budovy, který přitahuje pozor-
nost a dodává kouzlo vstupní fasádě. Dveřní panely jsou 
vyrobeny z trvanlivých materiálů odolných vůči atmosfé-
rickým vlivům. Externí komponenty jsou často také pota-
ženy vrstvou speciálních povlaků, nebo obsahují epoxido-
vou pryskyřici, díky čemuž panely dlouhodobě udržují svůj 
reprezentativní vzhled. Pro povrchovou ochranu panelů 
také existuje možnost použití jedinečných teflonových ba-
rev Finea, které minimalizují usazování nečistot.

Těsnost a izolační schopnost

Vzhledem k tomu, že nosnou konstrukcí je systém MB-
86, máme k dispozici lehké, pevné a odolné hliníkové pro-
fily ve čtyřech různých variantách (ST, SI, SI + a  AERO) a tři 
různá prahová řešení. Dveře mají velmi vysokou těsnost 
na průnik vody a vzduchu, stejně jako vynikající tepelnou 
a akustickou izolaci. Tyto skutečnosti mají velký vliv jak na 
pohodlí uvnitř budovy, tak na provozní náklady.

 
Panelové dveře Aluprof se vyznačují jak stylovým de-

signem, tak i vysokými technickými parametry a s přihléd-
nutím k dostupným rozměrům konstrukce a schopnosti 
používat dveře ve větších vitrínových zástavbách posky-
tují velkou flexibilitu v navrhování vstupních konstrukcí 
budov. Je to ideální řešení pro všechny, pro které je dům 
mnohem víc než jen místo k bydlení.
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Dobrá zpráva pro Kostelec nad Orlicí! Uzeniny a paštiky Farmy 
Třebešov totiž můžete nově zakoupit i v kostelecké večerce 
Zuzka, a to sedm dní v týdnu. Kde obchod najdete? Vydejte se 
do ulice Komenského 371, 517 41 Kostelec nad Orlicí.

Otevírací doba:
Pondělí 07:00 - 22:00
Úterý 07:00 - 22:00
Středa 07:00 - 22:00
Čtvrtek 07:00 - 22:00
Pátek 07:00 - 22:00
Sobota 09:00 - 21:00
Neděle 09:00 - 21:00

Stalo se již dobrým zvykem, že se na třebešovském rybníku 
pořádají rybářské závody, které organizuje divize MATRIX 
Wood ve spolupráci s Mysliveckou společností MATRIX. 
Poslední setkání milovníků rybolovu se uskutečnilo v so-
botu 5. května. Chytalo se na jeden prut a jeden návazec 
a nejlepším rybářem se stal Zdeněk Novák, druhý skončil 
Martin Šubrt a pomyslný bronz bral Michal Pop. Na dalších 
místech skončili Horák, Hloušková, Vlček, Budina, Posluš-
ný, Michalička a Klapal. Celkem se závodů zúčastnilo 28 
rybářů a chytilo se 175 ryb.

Farma Třebešov 
rozšiřuje prodejní místa

Tradiční rybářské 
závody divize Wood 
v Třebešově

Ve Wroclawi složili 10. května někteří čeští myslivci zkoušky 
opravňující lovit na polský lovecký lístek. Na snímku pan Andr-
zej Wolodkiewicz, předseda zkušebního senátu (zařod okren-
govego PZL Wroclaw), který gratuluje panu Liboru Burianovi 
ml. k úspěšnému výsledku zkoušek.

Čeští myslivci úspěšně 
složili zkoušky v Polsku

Ludmila Záhorová neboli „naše babička“ pracovala ve společ-
nosti MATRIX Windows celých jedenáct let. Před jejím odcho-
dem do důchodu jí kolegové v čele s ředitelem divize Tomá-
šem Hrábkem přišli popřát do dalších let jen to nejlepší.  „Naší 
babičce všichni moc děkujeme za ochotu a energii, se kterou 
dlouhá léta pracovala pro naši firmu. Celá divize Windows pře-
je hodně zdraví a úspěchu do další etapy života.“

Kolektiv divize MATRIX Windows

Fotografie ze zahájení letošního lovu srnců a divočáků, 
který se uskutečnil od 23. do 25. května ve Valdicích. Na 
obrázku je generální ředitel MATRIX, a.s. Ing. Libor Burian 
(vpravo) společně s Františkem Michlovskym.

Poděkování dlouholeté 
zaměstnankyni 
Ludmile Záhorové

Lov srnců 
ve Valdicích se vydařil

Neodmyslitelnou tradicí se pro Dobrušku stalo setkání 
záchranářů a dalších složek Integrovaného záchranného 
systému. Na již desáté akci nechybělo 1. června ani Au-
tocentrum MATRIX z Lipovky, které na náměstí F. L. Věka 
vystavovalo vozy značky Škoda. Přehlídku nejmodernější 
techniky policistů, hasičů a záchranářů z Královéhradec-
kého kraje si nenechal ujít ani vynikající jezdec rally, mistr 
Evropy a několikanásobný český šampion Jan Kopecký (na 
obrázku vpravo s ředitelem Autocentra MATRIX Mirosla-
vem Moravcem).

Na setkání IZS v Dobrušce 
přijelo i Autocentrum 
MATRIX a šampion rally
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Aleš Suchý
oslavil čtyřicáté narozeniny

Ochranné pomůcky
pro průmysl, záchranné složky, vojenské, policejní a civilní obran-
né sbory.

Setkání distributorů
ve slovenském Šamoríně
V polovině dubna uspořádala v Šamoríně divize 
ochranných pomůcek firmy 3M setkání distributorů 
pro Čechy a Slovensko spojené s prezentací jejich no-
vinek. 

Hlavním bodem dvoudenního programu bylo předsta-
vení nové značky Scott Safety, kterou 3M v loňském roce 
zařadilo do svého portfolia. Tato firma se zabývá výrobou 
a vývojem dýchacích systémů se stlačeným vzduchem. 

Matrix Automotive, jako největší průmyslový distri-
butor 3M působící jak v Čechách tak i na Slovensku, sa-
mozřejmě nemohl chybět. Reprezentaval ho Zdeněk Ko-
várník, ředitel Matrix Trade SK a Jaroslav Švarc, ředitel 
divize Matrix Automotive (oba sedící zleva).

Produkty značky Scott Safety představují ochranné 
pracovní pomůcky pro různé profese určené do extrém-
ních podmínek.

Termální masky Výstroj se zásobníkem vzduchu

Respirátory

Minulý měsíc oslavil náš kolega Aleš Suchý, zodpovědný za servis nářadí Dynabrade, 
kulaté narozeniny. S heslem, že chlap zraje jako víno, přeje celý tým Matrix Automo-
tive mnoho sil a pěkných chvil v cestě za Alešovou padesátkou!

Pneumatické nářadí  
(ne)jen pro drsné chlapy



MATRIX INFO | 12 MATRIX INFO | 13

MATRIX INFO | automotive

Unikátní technologie 3M 
přesně tvarovaného zrna

nové 3M™ kotouče Silver

Technologie 3M 
přesně tvarovaného zrna

Přesně tvarované zrno 
3M používá technologii  
mikroreplikace pro tvor-
bu ostrých vrcholů, kte-
ré snadněji „kloužou“ po 
obráběném materiálu.

Materiál se tak méně 
zahřívá, rychleji opraco-
vává a kotouč vydrží déle 
než kotouče z konvenční-
ho materiálu.

Konvenční keramická 
abrazivní zrna mají ten-
denci  se „zarývat“ do 
materiálu, způsobují tak 
vznik přebytečného tep-
la v obrobku - toto má za 
následek pomalejší úběr 
materiálu a menší život-
nost kotoučů.

Typické aplikace

Srážení hran

Aby bylo dosaženo správně zkosené hrany 
obrobku, je potřeba tvrdý a spolehlivý brusný 
kotouč. 3M ™ Silver překonává běžné brusné 
materiály a je tak vhodný k tvorbě poža-
dovaného tvaru. S těmito novými kotouči 
rychle dosáhnete dokonale zkosené hrany 
připravené pro svařování.

Řezání oceli

Kotouče Silver jsou určené pro rychlé řezání 
trubek, rour, plechů, aj. z nejrůznějších materi-
álů, včetně nerez oceli. 

Zabrušování svárů

Svářeči vyžadují rychlost a trvanlivost brusné-
ho kotouče. Kotouče Silver jsou ideální kombi-
nací těchto vlastností za vynikající cenu.

Pro více informací kontaktujte náš tým 
pro povrchové úpravy nebo navštivte web  
matrix-automotive.cz

Chcete při své práci šetřit čas, energii  
a vlastní zdroje? Vyzkoušejte kotouče 
3M™ Silver. Nová řada brusných a řezných 
kotoučů s technologií přesně tvarované-
ho zrna pro efektivní práci a vysokou ži-
votnost.

3M Silver jsou vysoce odolné brusné a řezné kotouče 
určené pro náročné aplikace jako jsou srážení hran, odstra-
ňování strusky a zabrušování svárů, řezání plechů, trubek  
i z nerez oceli.  Spolehněte se, že s novými kotouči 3M Silver 
zvládnete i tu nejtvrdší aplikaci.

Kotouče 3M Silver, stejně jako kotouče Cubitron II, jsou 
vybaveny technologií přesně tvarovaného zrna, které ne-
ustále vytváří ostré vrcholy, zbytečně nezahřívá obrobek  
a nezarývá se do materiálu jako konvenční keramická brusiva.

Tyto kotouče jsou navrženy tak, aby poskytovali ideální 
kombinaci výkonu a životnosti při zachování skvělé ceny.

Řadu kotoučů 3M Silver tvoří 27 produktů v rozměrech 
od 75mm do 230mm. 
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Škoda Fabia
Combi 1.2 TSI / Ambition / manuál

Tachometr: 16 690 km
Motor: 1.2, benzin, 81kW
Do provozu: 12/2016

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, kola z lehkých 
slitin, střešní nosič, přední mlhovky, 
tažné zařízení, ukazatel vnější teploty, 
vyhřívaná zrcátka, zadní stěrač s ostři-
kovačem

Vnitřní výbava
Dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), dě-
lená zadní sedadla, el. ovládání oken, el. 
ovládání zrcátek, klimatizace mechanic-
ká, loketní opěrka přední, malý kožený 
paket, Maxi Dot, nastavitelný volant

299 000 Kč 
247 107 Kč bezDPH

Aktuální nabídka ojetých vozů | Škoda Plus Pro více informací volejte 775 712 707, 775 713 327 nebo navštivte web autocentrum.matrix-as.cz

Škoda Superb
Combi TDI 4x4 2,0 / Ambition / automat

Tachometr: 219 000 km
Motor: 1.2, nafta, 125kW
Do provozu: 02/2014

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, kola z lehkých 
slitin, metalický lak, natáčecí světlomety, 
ostřikovače světlometů, ukazatel vnější 
teploty, vyhřívaná zrcátka, zadní stěrač 
s ostřikovačem

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
el. ovládání zrcátek, klimatizace auto-
matická, loketní opěrka přední i zadní, 
malý kožený paket, multifunkční volant, 
nastavitelný volant, navigační systém, 
tempomat

309 000 Kč 
244 110 Kč bezDPH

Škoda Octavia
Sedan 1.2 TSI / Style / manuál

Tachometr: 19 270 km
Motor: 1.2, benzin, 81kW
Do provozu: 07/2016

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, kola z lehkých 
slitin, metalický lak, přední mlhovky, uka-
zatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
el. ovládání zrcátek, handsfree, klimati-
zace automatická, loketní opěrka přední 
i zadní, malý kožený paket, Maxi Dot, 
multifunkční volant, nastavitelný volant, 
tempomat

399 000 Kč 
329 752 Kč bezDPH

Škoda Octavia
Combi 2.0 TDI / RS / automat

Tachometr: 29 607 km
Motor: 2.0, nafta, 135kW
Do provozu: 10/2016

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, el. vyhřívání 
přední okno, kola z lehkých slitin, meta-
lický lak, natáčecí xenonové světlomety, 
přední mlhovky, sportovní paket, uka-
zatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, 
zadní stěrač s ostřikovačem

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
handsfree, Isofix, el. ovládání zrcátek, 
klimatizace automatická, loketní opěrka 
přední i zadní, malý kožený paket, Maxi 
Dot, multifunkční volant, nastavitelný 
volant

599 000 Kč 
495 041 Kč bezDPH

Na spanilé jízdě kabrioletů 
nechybělo Autocentrum MATRIX

Autocentrum podpořilo 
dobročinnou akci Na kole dětem

Vyrazit na pohodovou cyklojízdu po šlechtických síd-
lech a pomoci přitom onkologicky nemocným dětem? 
Tento výborný nápad pomohlo zrealizovat Autocent-
rum MATRIX, které se stalo partnerem akce nazvané 
Na kole dětem.

V podhůří Orlických hor spojuje řeka Divoká Orlice ob-
dobně jako francouzská Loira hned několik panských sí-
del, které jsou opět v rukách soukromých majitelů, a co 
víc i původních šlechtických rodů. V sobotu a neděli 28. 
a 29. dubna projel trasu po těchto krásných památkách 
peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem. Známý 
sportovec opět jel na svém kostitřasu, tedy na vysokém 
kole. Mezi desítkami cyklistických nadšenců nechyběl ani 
ředitel Autocentra MATRIX Miroslav Moravec (na obrázku 
stojí vpravo spolu s Josefem Zimovčákem).

V Lipovce jsou na partnerství nejrůznějších druhů kul-
turně-společenských akcí zvyklí. Podporují například ná-
ročný závod psích spřežení Šediváčkův long nebo setkání 
divadelních souborů z celé republiky Poláčkovo léto.

Autocentrum MATRIX se v sobotu 12. května účast-
nilo setkání milovníků starých vozů Škoda. Akce se 
konala na parkovišti Škoda Auto Kvasiny jako součást 
spanilé jízdy kabrioletů. Připomínalo se také 60. vý-
ročí modelu Felicia, který se právě v Kvasinách před 
lety vyráběl.

Jarní setkání Felicia Coupé klubu začalo už v pátek 11. 
května v autokempu Rozkoš a pokračovalo v Kvasinách, 
kde nechyběl tým Autocentra MATRIX z Lipovky, kde se 
prodávají nové vozy Škoda.

Na setkání ale nepřijely zdaleka jenom Felicie, ale také 
další vozy značky Škoda - 110 R Coupé, Garde nebo Rapid. 
Nechyběl ani naprostý unikát, Felicia s rodným číslem 13, 

která byla v Kvasinách vyrobena v květnu roku 1958, tedy 
přesně před šedesáti lety.

 „Když nám vyšlo výročí takhle přesně, tak jsem se roz-
hodl „Hnědku“ přivézt zpátky za maminkou do porodnice. 
Vyrazili jsme včera po obědě z Roudnice nad Labem a po 
dvou stech kilometrech bezproblémového provozu jsme 
se dokodrcali do Kvasin na parkoviště. Měli jsme spotřebu 
11 litrů a průměrnou rychlost přes 50 km/h. Auto jezdí 
pořád krásně,“ zhodnotil šťastný majitel unikátního vozu 
Jan Václav, který mu familiérně říká „Hnědka“.

A právě před krásnou Felicií se nechal tým Autocent-
ra MATRIX vyfotit spolu s Bohuslavem Čtvrtečkou, který 
dělá průvodce po kvasinské automobilce.
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Kapacita sušení 
se výrazně zvýší
Nová kapacita sušení bude mít v Třebešově hodnotu 630 m3 
vsázky, tedy o 490 m3 více než doposud.

V kvalitě je síla
Všechny výrobky divize Wood vyrábí 

na nejmodernějších strojích a nejúčinnějšími metodami.

Divize WOOD představuje 
novinky ve výrobním programu

Divize Wood dokončuje 
výstavbu nových sušáren

Dřevařská část společnosti MATRIX se snaží vyjít 
vstříc každému zákazníkovi. Proto divize Wood ne-
ustále přichází s novými nápady, které uspokojí jak 
profesionální truhláře, tak kutily. Už v minulém vy-
dání MATRIX Info jsme naše čtenáře informovali  
o nových produktech, které divize připravila pro se-
zonu 2018. Fasádní profil Rhombus EKO a terasová 
prkna modřín EASY ale nejsou jedinými novinkami.  
V Třebešově nově vyrábí také hoblované KVH hranoly  
a prkna.

Hoblované hranoly jsou sušené z kvalitního dřeva a vy-
ráběné jednotnými výrobními postupy proškolených za-
městnanců. Díky svým vysokým mechanicko-fyzikálním 
vlastnostem jsou ideální pro dřevostavby, krovy a další 
dřevěné konstrukce. KVH hranoly jsou vyráběné převáž-
ně ze smrkového dřeva v rozměru 60x40x4000 ve fixní 
délce.

Čtyřstranně hoblovaná sušená smrková prkna mají 
díky vysoké kvalitě univerzální využití a jsou vhodná 
při stavbě pergol, zahradních altánů, dětských písko-

višť, dřevěných plotů nebo plotovek. Zásluhou kvalitního 
sušení mají prkna minimální vlhkost, proto jsou ideální při 
výrobě nízkých i patrových postelí či jako krásný doplněk 
různých interiérů. Prkna se v Třebešově vyrábí v rozměru 
19x100x3000 - 4000 mm.

Všechny výrobky divize Wood připravuje na nejmoder-
nějších strojích a za použití těch nejúčinnějších metod  
a technik řízení výroby. Své výrobní procesy se navíc  
v Třebešově snaží neustále zlepšovat.

Středisko Třebešov procházelo v posledních dvou 
letech rozsáhlou modernizací. Největší dokončenou 
akcí je budova nové pilnice, která tvoří zároveň nej-
masivnější investici v historii společnosti MATRIX. 
Divize Wood v současné době pokračuje druhou eta-
pou výstavby instalací nových sušáren, které jsou 
vhodné pro sušení všech druhů řeziva a zabezpečí 
také potřebnou kvalitu sušení.

Ke stávajícím čtyřem komorám pořízeným před lety od 
firmy Katres Jihlava nově přibude dalších devět komor 
od stejného dodavatele. Původní kapacita 140 m3 vsázky 
řeziva se tak rozšíří o dalších 490 m3. Celková kapacita 
sušení bude tedy od července dohromady tvořit na jedno 
navezení téměř 630 m3 řeziva.

Sušárny jsou vyrobeny z prvotřídních hliníkových pro-
filů s dlouhou životností a odolností proti drsnému zim-
nímu počasí. O proudění vzduchu v komoře se starají vý-

konné ventilátory. Kvalitu výsledného výrobku zajišťuje 
také vlhčicí systém.

Následně bude potřeba také navýšit výkon kotelny  
a instalovat nový, druhý topný zdroj o výkonu 1 MWh. Ale 
o tom budeme čtenáře MATRIX Info informovat v příštím 
vydání, tedy v době realizace dodávky.
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Postavte své projekty s využitím 
přesných hoblovaných hranolů 
KVH z nabídky Dřevocentrum CZ
Stavíte dřevostavbu, opravujete altán nebo pergolu, 
chcete postavit novou garáž? Dostáváme se do období, 
které přímo vybízí k budování venkovních staveb. Ide-
álním pomocníkem vám při tom budou KVH hranoly ze 
sítě prodejen Dřevocentrum CZ, které jsou díky vyni-
kajícím konstrukčním vlastnostem a krásnému vzhledu 
ideálním spojencem.

KHV hranoly jsou hoblované stavební řezivo. Charak-
terizují je sražené hrany, přesné opracování a rozměrová 
stálost. Vyrábějí se z kvalitního, obvykle smrkového dřeva 
s vlhkostí 15 % (± 3 %). KVH hranoly patří k dokonalým pří-
rodním stavebním materiálům s vynikajícími konstrukčními 
vlastnostmi. Plnohodnotně se uplatňují jako náhrada klasic-
kého stavebního a konstrukčního řeziva.

Zákazník má v Dřevocentru CZ na vybranou ze dvou 
druhů hranolů. KVH hranoly Nsi jsou nepohledové hrano-
ly vyráběné v průmyslové kvalitě. Někdy mohou vykazovat 
drobné vady, které neovlivňují jejich mechanické vlastnosti. 
Druhou variantou jsou KVH hranoly Si – pohledové hranoly 
100% kvality používané pro stavbu viditelných konstrukcí, 
jako jsou trámy, vazby nebo krovy.

Největšími výhodami KVH hranolů jsou jejich přesné po-
vrchy a rozměrová stálost, díky kterým se s nimi výborně 
pracuje. Navíc jsou zdravotně nezávadné.

Představujeme vám prodejní 
střediska Dřevocentrum CZ, a.s.

Pobočka v Mladé Boleslavi je jednou z nejmladších 
poboček. Pro MATRIX Info jsme v krátkosti vyzpoví-
dali vedoucího Petra Krejčího.

Kdy byla vaše pobočka založena a jak o sobě dáváte 
zákazníkům vědět?

„Naše pobočka byla založena v červnu 2014. Od té 
doby se nám podařilo naplnit databázi zákazníků ze širo-
kého okolí. Výrazným nástrojem propagace je podpora 
marketingu.  Kromě standardních nástrojů v on-line pod-
poře a zviditelňování na webových stránkách provádíme 
oslovování zákazníků z řad fyzických osob letákovým roz-
nosem s tematickou akcí a akčními cenami.“

Jakou nabídku jste v poslední akci pro své zákazníky 
připravili a jaký měla akce úspěch?

„Vzhledem ke stavební sezoně jsme připravili do spe-
ciální nabídky KVH hranoly a palubky. Tyto dva produkty 

byly navíc doplněny speciální nabídkou stavebního řeziva, 
teras a fasád a doplňkovým sortimentem. Akce je platná 
až do 30. června, ale již nyní je mezi našimi zákazníky řada 
těch, kteří přijdou pro své projekty nakoupit materiál  
s naším letákem v ruce. Tato akce má význam i v tom, že 
se lidé o naší firmě dozvědí a využijí tak naší široké nabíd-
ky i do budoucnosti.“

Jaké materiály kromě standardního stavebního řezi-
va můžete zákazníkům nabídnout?

„Díky velké hale máme ideální možnost naskladnit 
značné množství sušených a hoblovaných profilů, KVH 
hranolů a různých typů lišt, ale také deskové materiály 
jako jsou OSB, překližky. Dokážeme zákazníkům také na-
bídnout kvalitní vysušené truhlářské řezivo a v poslední 
době stále oblíbenější palubkové dveře a základní typy 
oken vhodné pro zahradní domky a jednoduché dře-
vostavby.“

Teprve v roce 2015 se Dřevocentrum CZ rozrostlo  
o pobočku ve Lhotě pod Přeloučí. Současným vedou-
cím je Michal Kern, od kterého jsme o středisku zjistili 
aktuální informace.

Ve Lhotě se nyní konají větší stavební úpravy. Co je 
cílem přestavby?

„Stavební úpravy probíhají v halách a jejich cílem je roz-
šíření prodejních prostor a zlepšení manipulace s mate-
riály na skladu. Jedna z hal bude využita i jako logistické 
centrum pro ostatní lokální pobočky Dřevocentra CZ pro 
nabídku hoblovaných materiálů, především pak KVH hra-
nolů a jejich přesnému řezání na dělicí pile. Zákazníkovi 
tak nabídneme možnost zakoupit materiál v požadova-
ných délkách bez zbytečných prořezů.“

Jaké další služby na své pobočce nabízíte?
„Naše pobočka byla historicky zaměřená více na do-

dávky pro truhláře. Nyní nabízíme i rozšířenější sorti-
ment ve stavebním řezivu, ale stále je naše nabídka 
hodně rozšířená o sortiment z nábytkového kování, 

spojovacích materiálů a pro truhláře jsme schopni na na-
šich strojích nařezat a olepit laminované dřevotřísky. 
Truhláři si také mohou naše stroje pronajmout a udělat si 
vše ve vlastní režii.“

Jaký další doplňkový sortiment jste pro zákazníky 
připravili?

„Kromě široké nabídky nábytkového kování pro truh-
láře a široké nabídky spojovacích materiálů nabízíme 
kvalitní nátěrové hmoty od značek OSMO a REMMERS.  
V nabídce máme také interiérové dveře, impregnační pro-
středky a širokou nabídku dekoračních lišt.“

Pobočky 
v Mladé Boleslavi 

a Lhotě pod Přeloučí

KVH hranoly mají 
vynikající konstrukční 
vlastnosti
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Show aktivně zapojí 
děti i jejich rodiče

Studánka přivítala už osmý ročník 
dětské akce Včelí rojení

Na Studánku přijede 
písničková show Míši Růžičkové

Květen je v Letovisku Studánka tradičně spojen  
s akcí pro děti nazvanou Včelí rojení aneb Den plný 
her.

Během už osmého ročníku vystoupilo více než 80 ta-
nečníků s hojným doprovodem rodičů a jejich známých. 
Ve venkovním amfiteátru se mimo jiné představila sku-
pina RK Crazy z Domu dětí a mládeže z Rychnova nad 
Kněžnou. Děti si užily probouzení motýlů v zahrádce  
a samozřejmě nechyběl ani tanec.

Chcete si zatančit, pobavit se, rozveselit sebe i své 
děti? Letovisko Studánka opět nabízí atraktivní písnič-
kovou show, kterou pobaví i aktivně zapojí děti i jejich 
rodiče. Do podhůří Orlických hor přijede Míša Růžičko-
vá, která je známá ze stovek vystoupení po celé České 
republice. Účinkuje také v televizních pořadech zamě-
řených na děti.

Malí i velcí fanoušci Míši Růžičkové si budou užívat hodi-
nové vystoupení nabité spoustou veselých písniček, tanco-
váním, dováděním a sladkými odměnami. Akce se uskuteční 
v sobotu 4. srpna od 17 hodin v přírodním amfiteátru Leto-
viska Studánka u Rychnova nad Kněžnou. Vstupné je 150,- 
Kč / každá osoba. Předprodej vstupenek v recepci hotelu 
Studánka + IC Rychnov nad Kněžnou.

Na Studánce 
vystoupilo více 
než 80 tanečníků

Muzikálové mámení  
a irská hudba na Studánce

Už čtvrt století patří k Rychnovu nad Kněžnou divadelní 
festival Poláčkovo léto. A k Poláčkovu létu zase patří Le-
tovisko Studáka, kde se pravidelně uskuteční část pro-
gramu známého festivalu.

Letos to bude koncert k 25. výročí Poláčkova léta s názvem 
Muzikálové mámení. 

Akce se uskuteční v pondělí 25. června od 21 hodin  
v přírodním amfiteátru Letoviska Studánka.

Účinkovat budou přední mladí sólisté naší a slovenské mu-
zikálové, divadelní a filmové scény. Představí se například 
Jitka Čvančarová, Jana Janěková, Kateřina Sedláková nebo 
Dušan Vitázek.

V přírodním amfiteátru Studánky také zazní tóny 
atraktivního koncertu Shannon. „Irsko, jak má bejt...“, si 
můžete poslechnout ve středu 27. června od 17 hodin.

Letovisko 
Studánka 

spolupracuje 
s pražským 
divadlem 

Artur
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MATRIX INFO | oslavenci

divize Automotive
Šklíba Josef

divize Autocentrum
Cvejn Vratislav
Janeba Tomáš
Hrobař Miloš

divize Wood
Brandejs Petr
Hanušová Jana
Janeček Roman
Flaks David
Moravec Pavel
Hisirová Blanka

divize Windows
Holubář Milan
Kopřiva Bohuslav
Broneková Vendula

divize Správa
Kolářová Rozalie

Matrix Hotels, s.r.o.
Skokanová Kateřina
Janečková Ingrid
Motlová Hana
Kalhous Jan
Motoušková Anna
Rakašová Růžena

Dřevocentrum CZ, a.s.
Kovařík Patrik
Šimíček Martin
Karlíček Martin
Rykr Jiří
Kleander Michal
Dernerová Andrea

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

Matrix, a.s., Matrix Hotels, s.r.o., 
Dřevocentrum CZ, a.s.

Zaměstnanecké Benefity

Den volna
navíc

Levnější
elektřina

Mobilní
tarify

Sleva na zboží
MATRIX

Životní
pojištění

Penzijní
připojištění

Doporuč
kolegu

Doporuč
zákazníka

Závodní
stravování

Naši oslavenci
v červnu 2018

Farma Třebešov připravila 
na červen grilovací akce

Mimořádná grilovací akce na zvěřinové panenky!
Lze zakoupit přes e-shop nebo přímo v prodejně Farmy Třebešov

Recept na grilování kančí panenky
Maso nakrájíme na plátky a jenom zlehka poklepeme.

Připravíme si marinádu – kuličky koření rozdrtíme v hmoždíři, přidáme nalámané bobkové listy, tymián a rozmarýn, vše spolu rozdrtí-
me a přesypeme do misky. Ke koření přidáme 1 cibuli nakrájenou na jemno, 1 prolisovaný česnek, sůl podle chuti a olej. 

Před naložením do marinády maso trochu z obou stran osolíme. Maso naložíme a necháme nejméně dva dny odležet. Potom je 
grilujeme. 

kančí panenka - 449,-/kg (původní cena 490,-/kg)

dančí panenka - 599,-/kg (původní cena 660,-/kg)
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Specialista na modřín a dub

PILA TŘEBEŠOV
wood.matrix-as.cz

Modřínové dřevo je tradičně velmi oblíbeným materiálem 
v interiéru i exteriéru. Přírodní materiály na nás působí 
velice pozitivně - snad kvůli tomu, že jsme často od 
přírody odtrženi a přítomnost dřeva nám tento deficit 
vynahrazuje. Jedním ze způsobů, jak dostat dřevo do 
naší blízkosti jsou modřínová terasová prkna. Hodí se 
prakticky všude, snadno se montují a jednoduše udržují.

Naše divize WOOD přišla na jarní sezónu s novinkou 
modřínové terasy s obchodním označením EASY v 
rozměru 24 x 136 mm, která díky rozměru je levnější 
varianta vyráběné terasy 28 x 125-140 mm.

Pro venkovní použití jsme na jarní sezónu připravili také 
fasádní obklad Rhombus EKO v rozměru 19 x 120 mm. 
Na obklad domu se modřín hodí zvláště proto, že má 
vysoký obsah pryskyřice taninu, díky které snadněji 
odolá i v podmínkách, kde jiná dřeva podlehnou hnilobě 
nebo invazi hmyzu.

Modřínové terasy EASY

Fasádní obklad Rhombus EKO


