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Proč? Protože zákazníkovi nabízí nejen 
kvalitní plnohodnotné bydlení, ale také 
kompletní řešení od jedné firmy a  to od 
návrhu až po hotový dům. Což zákazníci 
v dnešní době nejen oceňují, ale také vyžadují.
 
Myslím si, že je to logické. Když si jdete koupit 
například auto, také neřešíte, že si od jednoho 
výrobce koupíte motor, od druhého kola a  od 
třetího karoserii. Proč? No proto, že by to společně 
nefungovalo. Stejně tak je to u  staveb. Prověření 
výrobci dřevostaveb umí i  v  případě typového 
domu navrhnout vhodné řešení pro klienta na 
míru a  veškeré nadzemní práce zajišťuje jedna 
firma. To je pro zákazníka pak nejen pohodlné, 
ale i  praktické, protože nemusí koordinovat na 
stavbě návaznosti jednotlivých profesí a  nestane 
se, že jsou velké prodlevy při výstavbě, anebo, 
že jeden řemeslník „počítal, že toto udělá ten 
předchozí, protože on by to tak přece jistě udělal“.

Už více jak 60 % zákazníků si vybírá dům na klíč. 
Sami se chtějí věnovat své profesi a  stavbu domu 
přenechat odborníkům. Takovéto systémové 
řešení při výstavbě dřevostavby je možné 
staviteli nabídnout díky velké míře prefabrikace. 
Kompletní záruka, stavba dokončena v  termínu 
a  bez položky „vícenáklady“, protože někdo něco 
špatně připravil, je v  současné době přesně ten 
důvod, proč se dřevostavby stávají čím dál více 
oblíbené, a to nejen v sektoru rezidenčního bydlení.

Ing. Lenka Trandová
ředitelka ADMD 

Na dřevostavby se nyní stojí fronty
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campWOOD

NAUČÍME VÁS PROJEKTOVAT DŘEVOSTAVBY
online semináře pro projektanty,  
architekty, stavební dozory a TDI
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Novinky od členů

Pohodlné bydlení  
pro vícečlennou rodinu
Představujeme vám komfortní rodinný dům na klíč, 
který jsme postavili nedaleko středočeského Kolína. 
Podkrovní stavba s  nadčasovým designem a  zimní 
zahradou byla zbudována v  difúzně otevřeném kon-
strukčním systému ALFADIFU. Mozek a srdce domova 
tvoří systém automatizace Synco living, který efektivně 
řídí elektrické podlahové vytápění, systém rekuperace 
vzduchu, osvětlení nebo venkovní žaluzie.

www.alfahaus.cz

Pasivní rodinný dům 
Mníšek pod Brdy

Objekt má jedno nadzemní podlaží. Dispozice sestá-
vá ze zádveří s  šatnou, technické místnosti, sociálního 
zázemí, dvou pokojů, ložnice s  šatnou a  z  obývací-
ho prostoru s  kuchyní. Materiály byly zvoleny tak, 
aby stavba harmonicky zapadla do okolní krajiny.  
Návrh: Ing. arch. Lukáš Pejsar, užitná plocha: 98,93 m2, 
zastavěná plocha: 129 m2.

www.3ae.cz

www.atrium.cz

Útulné bydlení v zeleni  
a u krásného jezírka

Upravená dřevostavba vychází z nejoblíbenějšího bun-
galovu Vela 115. Majitelé dům citlivě zasadili do okol-
ní krajiny, kde působí dojmem, jako kdyby tam stál 
odjakživa. Dřevěná fasáda plynule přechází do tera-
sy, která je zejména v  létě nepostradatelnou součástí 
obytného prostoru. Venkovní jezírko pocit z krásného 
domova obklopeného všemi živly jen umocňuje. Stav-
ba je provedená formou difúzně otevřené konstrukce 
a splňuje nejvyšší nároky na moderní a zdravé bydlení. 
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www.drevostavby-dbh.cz

www.natur-house.cz

Novinky od členů

Rádi bychom představili realizaci dvoupodlažního 
domu v  Lounech. Tento dům byl náročný na množ-
ství technických detailů. Nově jsme použili jako čás-
ti fasádního systému – desky H2O Fermacell, které  
už nejsou dále povrchově upraveny. Dům je osazený  
rekuperací, venkovními žaluziemi a  připravený pro 
budoucí osazení fotovoltaikou. Dům s  užitnou plo-
chou 210 m2 nabízí společnou centrální část i  sou-
kromí každému členu čtyřčlenné domácnosti. Dům 
jsme předávali na klíč, včetně zelené střechy, zpev-
něných ploch, terasy z  massaranduby a  oplocení. 

RD Beroun – moderní designový 
dům z dílny NATUR HOUSE

Tuto výjimečnou stavbu zasazenou do terénu jsme 
realizovali dvěma technologiemi. Zděná stavba 
s  velkými prosklenými stěnami tvoří 1NP. Na ni je  
usazena dřevostavba. Stínění tvoří skryté předokenní  
žaluzie. Fasáda na domě je tvořena břidlicí a dřevěným 
obkladem ze sibiřského modřínu. Individuální  
projekty prověřují a upevňují naše stavební dovednosti 
a  investorům poskytují nevšední zážitek z  bydlení. 

Dřevostavba v Orlických horách 
Na základě individuálního projektu byla realizována 
tato nízkoenergetická dřevostavba s difúzně otevřenou 
konstrukcí. Se svými 192 m2 užitné plochy poskytu-
je majitelům prostorné bydlení. V  přízemí se nachází 
obývací pokoj s  kuchyní a  jídelnou, hostinský pokoj, 
koupelna, samostatné WC, technická místnost a sklad. 
Po zajímavém celodřevěném schodišti se dostane-
me do druhého patra, kde jsou umístěné 4 ložnice,  
2 koupelny. 

www.holidaypacific.cz

Dvoupodlažní dům v Lounech
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Novinky od členů

Apartmánový dům pro hosty

Vedle katalogových rodinných domů se zabývá-
me také realizacemi dle přání zákazníka. Takto jsme  
realizovali například apartmánový dům Babyky blízko 
Jindřichova Hradce. Objekt se skládá z  pěti samostat-
ných apartmánů určených k rekreaci. Jejich velikost je  
od 23 do 58 m2. Celková užitná plocha domu je 195 m2. 
Dům byl postaven z  dřevostavebních panelů NEMA 
EKO. Byty jsou odhlučněny protihlukovými příčkami. 

Poklad v srdci Javorníků
Unikátní vzhled a  harmonické soužití s  přírodou činí 
z  apartmánů na Kasárnách pravý poklad v  srdci Vel-
kého Javorníku. Stavbu na klíč realizovala stavební fir-
ma PURLIVE z  vlastního certifikovaného stavebního 
systému. Apartmán v  1 NP nabízí útulných 49,47 m2 
užitné plochy. Apartmán v  2 NP poskytuje 72,31 m2 
užitné plochy. Oba apartmány o  dispozici 3+kk dis-
ponují i  samostatnými sklepy o  velikosti 8,86 m2.

Pasivní dům Vinoř
Individuálně navržený patrový dům pro úzký 
pozemek. Dispozice obytné části domu 5+kk na 
poměrně malé zastavěné ploše – 94 m2 (5,9 × 15,8 m) 
nabízí maximální prostorový komfort pro rodinu 
se dvěma dětmi (užitná plocha 144 m2).  Na dům 
je v  přední části napojena garáž. Specifika domu 
jsou: založení na pěnovém skle, difuzně otevřená 
konstrukce, teplovzdušné vytápění s  TČ vzduch-
vzduch, řízené větrání s rekuperací vzduchu, napojení 
na inteligentní domácnost.

www.origis.cz

www.nema-drevostavby.cz

www.purlive.cz
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Novinky od členů

Podkrovní dům 
pro 5 člennou rodinu

Nízkoenergetický podkrovní dům byl zrealizován dle 
zadání investora. Jedná se o  dům s  dispozicí 5+KK 
vč. garáže o  užitné ploše 176 m2. Dům dokonale  
uspokojí 5 člennou rodinu. V  přízemí se nachází 
technické zázemí, koupelna a  prostorný obývací po-
koj s  kuchyňským koutem. V  podkroví jsou tři dět-
ské pokoje, ložnice a  koupelna. Více o  realizacích 
spol. Stavex Kutná Hora se dozvíte na  našem webu.

www.stavex.cz

Nejprodávanější bungalov 
VEXTA B92

Bungalov s  dispozicí 4kk. Vstup do domu je zútulněn 
zádveřím, ze kterého je přímo přístupná technická 
místnost a  oddělené WC. Ze zádveří se dále vstu-
puje do prostorné haly, odkud je přístupná ložnice, 
dětský pokoj i  pracovna, dále pak koupelna s  WC, 
a především prosvětlený obývací pokoj s kuchyňským 
koutem. Rohová terasa tvořená dispozicí domu 
vybízí k  posezení s  přáteli a  letním grilovačkám. 

www.vextadomy.cz

Jakoby tu stál odjakživa
Dům nahradil původní stavení, které morálně zestár-
lo a dosloužilo. Nový dům kopíruje velikostně a tvaro-
vě původní stavení. Díky kombinaci dvou druhů fasád 
přirozeně zapadá mezi stávající vesnickou zástavbu. 
Společnou prací se podařila ojedinělá věc. Vytvořit 
„ten pocit“, který všichni dobře známe, když se vrací-
me na místo prožitých dětských prázdnin u  babičky.  
 
www.vesperhomes.cz
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Znáte hlavní výhody vláknocementu JamesHardie®?

James Hardie Europe GmbH, o.s.
Generální partner

• je k dispozici ve formátech „prken“ HardiePlank®  
i „velkoformátů“ HardiePanel®

• uplatnění má na fasádě i podhledech domu,  
garážích a dalších objektech

• je bezúdržbový, stabilní a odolný vůči nárazům,  
nesmršťuje se, nebobtná a nepraská

• velké výhody má ve srovnání s dřevěnými palubkami – 
je nehořlavý, odolný proti povětrnostním vlivům  
a UV záření, nemusí se pravidelně natírat,  
na povrchovou úpravu je 15 letá záruka

• v nabídce jsou hladké obklady i desky se strukturou dřeva

• široký výběr barev a odstínů

• vzhled fasády lze modifikovat různými způsoby  
pokládky: překládané fasády horizontální nebo  
vertikální či fasády s otevřenými spárami.

Jak šel rok 2021 v ADMD 
Rok 2021 byl v  mnoha ohledech pro stavebnictví zlomový a  velmi nepředvídatelný. 
V ADMD se ale i díky tomu udála spousta novinek, které odstartovalo nové složení vý-
konné rady ADMD, která byla zvolena v lednu na historicky bohužel prvním zasedání 
online. Na místo předsedy byl opět zvolen Michal Šopík a rovněž pozice místopředsedy 
ADMD nedostála změn a ujal se jí Vlastimil Makovec. Dalšími členy byli zvoleni Martin 
Chuman, Ladislav Kameník, Aleš Tajbr, Tomáš Nemrava a Jan Moravec.

Novinkou loňského roku je vzdělávací projekt WOOD 
Camp, který se zaměřuje na vzdělávání projektan-
tů a  architektů v  oblasti dřevostaveb prostřednictvím  
online seminářů, ve kterých budeme pokračovat i letos. 
Probereme například témata střech, podíváme se na 
konstrukční detaily a v plánu je i  téma na vnitřní pro-
středí budov. Cílem těchto seminářů je motivovat od-
bornou veřejnost k  navrhování dřevostaveb a  odvádět 
profesionální práci při jejich výstavbě. 

Budujeme tak komunitu profesionálů, kteří chtějí 
a umí kvalitní dřevostavby!

Protože jsme v Asociaci všichni milovníci dřeva, věnu-
jeme značnou pozornost také jeho propagaci a osvětě 
mezi širokou veřejností. Na svět proto přišel nový video-
seriál, který jsme nazvali Země si žádá změnu přístupu 
ke stavbám. Jedná se o sedmidílný seriál zaměřený na 
propagaci dřeva a dřevostaveb. Prostřednictvím těchto 
videí chceme široké veřejnosti představit krásy dřevo-
staveb i dřeva, ze kterého se dřevostavby staví. 

V září jsme se opět sešli u příležitosti již 3. ročníku akce 
Kulatý stůl techniků se čtyřmi desítkami projektantů, 
techniků i dalších odborníků z členských firem ADMD. 

www.jameshardie.cz
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Zhodnocení činnosti ADMD 

Diskutovala se témata střech, energetická náročnost po 
1. 1. 2022 a akustika vícevrstvých konstrukcí. Právě díky 
takovým inspirativním setkáváním posouváme obor 
dřevostaveb kupředu. 

V  říjnu proběhl již tradiční Den otevřených dřevosta-
veb. Osmý ročník této návštěvnicky velmi oblíbené akce 
se opět vydařil. Zájemcům o dřevostavby jsme v sobotu  
9. 10. 2021 otevřeli téměř 60 certifikovaných staveb po 
celé České republice. Návštěvníci tak měli možnost po-
dívat se na domy dokončené i rozestavěné a otevřené 
byly také některé výrobní závody a  mateřské školky.  
Návštěvu domů si nenechalo ujít přes 1 100 lidí.

Na podzim se nám podařilo uspořádat setkání členů 
a partnerů v sídle společnosti DAFE - PLAST, které bylo 
po předchozích mnohých online setkáních mezi všemi 
velmi kladně hodnoceno. Prohlédli jsme si výrobu a zá-
zemí společnosti a  při společenském večeru na závěr 
setkání zhodnotili, že ač jsou online meetingy značnou 

úsporou času i nákladů, osobní setkávání má v obchod-
ním světě stále své místo. Oceňuji také hojnou účast 
a těším se na setkání se členy a partnery i v roce letoš-
ním. 
 
V  listopadu došlo ke změně osoby ve funkci smírčího 
orgánu, tedy ombudsmana, kterým se nově stal pan  
Ing. Tomáš Holenda.

Rok 2021 byl velmi úspěšný také z  pohledu zájmu fi-
rem o spolupráci s ADMD. Přijali jsme celkem 14 nových 
partnerů a členská základna se rozšířila o 2 nové členy.
Rok 2021 hodnotím pro ADMD velmi pozitivně i  přes 
situaci, která v  tomto roce panovala ohledně nemoci  
Covid  19 a věřím, že i příští rok se ponese v duchu spo-
lupráce, vzájemného propojování a také nových aktivit 
pod hlavičkou ADMD.

Ing. Lenka Trandová
ředitelka ADMD
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Představení významného partnera

NEMA, spol. s r.o.
Jílovice 224

373 32 Jílovice
+420 728 351 062

poptavka@nema.cz
www.nema.cz

Společnost NEMA, spol. s  r.o. je rodinná firma, která vznikla již v  roce 
1993. Specializuje se na výrobu vázaných krovů, vazníků, střešních pane-
lů pro zděné stavby a široké palety dřevostavebních panelů, určených 
pro montované dřevostavby. Díky bezkonkurenční kvalitě, jedinečné-
mu servisu, technické podpoře i pružnosti je vyhledávaným dodavate-
lem stovek obchodních, stavebních a realizačních firem. 

Kromě pily v jihočeské Olešnici vlastní čtyři haly na výrobu dřevostaveb, 
krovů a vazníků ve vedlejší obci Jílovice. Důležitou přidanou hodnotou 
Nemy jsou ale i lidé, kteří ji tvoří. Společnost zaměstnává přes osmdesát 
pracovníků a všichni jsou specialisté na dřevo. 

Díky evropské technologii a softwarům, dodávají maximálně přesnou 
a rychlou výrobu v bezkonkurenční kvalitě. 

Velký důraz klade společnost na udržitelný rozvoj a co nejšetrnější cho-
vání k přírodě. Udržují ve standardu bezkonkurenční uhlíkově pozitivní 
stopu staveb, které vyrábí. Tedy bez negativního dopadu na životní pro-
středí. Veškerá energie na výrobu domů například pochází ze slunce. 

V  oblasti výstavby nízkoenergetických a  pasivních dřevostaveb našla 
NEMA inspiraci v  technologiích používaných v  sousedním Rakousku 
a Německu. Dřevo pro stavbu domů se značkou NEMA pochází přede-
vším z  jihočeských lesů. Dřevostavby NEMA dnes najdeme po celých 
Čechách ale i v Rakousku.

stavby s obsahem až 96 % dřeva

 výroba ze sluneční energie

jedinečná přírodní izolace

kompletní výrobní linka  
Weinmann – jako jediní v ČR

uhlíkově pozitivní stopa

NEMA, spol. s r.o.
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Představení významného partnera

Stora Enso WP HV s.r.o.
Nádražní 66

583 63 Ždírec nad Doubravou
+420 724 110 162

pavel.dufek@storaenso.com
www.storaenso.cz

STORA ENSO WP je největším výrobcem řeziva v Evropě a předním po-
skytovatelem udržitelných řešení na bázi dřeva pro stavební průmysl. 
Ve svých zpracovatelských závodech ve Ždírci nad Doubravou a v Plané 
u Mariánských Lázní zaměstnává společně s vývojovým softwarovým 
centrem v  Ostravě přes 1 000 lidí. Tyto pobočky jsou součástí divize 
Wood Products (WP).

Závody v  České republice vyrábějí především stavební řezivo, prkna, 
latě, dále pak KVH, LAM a  BSH hranoly, které se dodávají na lokální 
a evropské trhy. K dalším důležitým produktům celé divize patří CLT, 
LVL, thermowood, vazníkové hoblované řezivo C24, palubky a  podla-
hovky. Díky investici do nejnovějších technologií se ve druhé polovi-
ně roku 2022 ve Ždírci nad Doubravou rozjede již čtvrtý výrobní závod 
skupiny na panely CLT, který nabídne více než 100 nových pracovních 
míst a Ždírec se tak stane jedním z nejdůležitějších výrobních uzlů celé 
divize WP.

Produkty Stora Enso jsou obnovitelné, recyklovatelné a při jejich výrobě 
se nepoužívají fosilní zdroje. Důraz je kladen na výrobu nízkouhlíkových 
alternativ produktů založených na neobnovitelných zdrojích. 

„Věříme, že všechno, co se v  současné době vyrábí z  fosilních  
materiálů, bude možné v budoucnu zhotovit ze dřeva.“

Společnost Stora Enso se zabývá bioekonomikou a  je předním glo-
bálním dodavatelem obnovitelných řešení v oblasti obalů, biomateri-
álů, dřevěných konstrukcí a papíru. Celosvětově zaměstnává přibližně  
23 000 lidí a má obchodní zastoupení ve více než 50 zemích.

Stora Enso WP HV s.r.o.

11
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Novinky od významných partnerů

Přišel čas na uhlově černou

Naši zákazníci si o  střechu v  černé barvě řekli sami. 
A  my jsme jim rádi vyšli vstříc. Střešní taška čer-
ná jako uhel je novinkou v  naší nabídce. Vyrábí se 
v  řadě Exclusiv, tedy s  lesklou povrchovou úpravou.

www.betonpres.cz

JAF HOLZ, 
Váš dodavatel CLT panelů

Společnost JAF HOLZ se zabývá prodejem mate-
riálů pro výrobce dřevostaveb a  nábytku. Je od-
borníkem na dodávky produktů pro moderní dře-
vostavby, mezi které patří CLT panely. Tyto panely 
poskytují téměř neomezené možnos ti ve stavebnictví 
a  architektuře. Společnost nabízí technickou podpo-
ru, poradenství a  dodání materiálu přímo na stavbu.

www.jafholz.cz

CIUR
Climatizer Plus, zdravá foukaná izolace. Svoji jedi- 
nečnost dostal zpětným uvedením do života  
recyklací druhotné suroviny. Recyklací 1 kg papíru se 
ušetří téměř 1 kg emisí CO2. Zateplením o  tl. 30 cm  
pro 1 rodinný dům o  rozloze 120 m2 ušetří přírodě  
až 25 vzrostlých stromů, zachrání lesní půdu o  plo-
še 625 m2. CIUR ročně zateplí Climatizerem Plus  
až 7 000 rodinných domů, to už je pořádný les.

www.Climatizer.cz
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Novinky od významných partnerů

Schodiště s industriálním 
charakterem

Impozantní dojem v  interiéru vyvolá ocelové točité 
schodiště RUN, novinka z  dílny českého výrobce JAP 
FUTURE. Svým materiálovým provedením podtrhne 
výraz zejména industriálně laděných prostor a  domů 
s otevřeným patrem. Kovový středový sloup i plecho-
vé nášlapy, které z něho vystupují, lze lakovat libovol-
ným odstínem ze vzorníku RAL, a tím barevnost scho-
diště harmonicky sladit s  ostatními prvky interiéru. 

www.japcz.cz

BIODESKA, 
třívrstvá masivní deska

Ekologický materiál s  vysokou flexibilitou a  estetikou.

Přesný, automatizovaný postup vyroby ve spo-
jení s  nejvyššími standardy třídění jsou zákla-
dem našich dřevěných desek té nejvyšší kvality.

www.pfeifergroup.com/cs/

MoistureGuard: 
Chráníme Vaše zdraví a domov
Unikátní český systém nepřetržitého sledování vlh-
kosti přímo ve stavební konstrukci dřevěného domu 
a  dalších exponovaných místech. Stavitelům mini-
malizujeme případné škody během garanční doby.  
Nové záplavové senzory umí v  případě úniku dát  
impuls k  automatickému vypnutí přívodu vody.  
Zamezí se tak dalšímu vniknutí vody do domu.

www.moistureguard.cz
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V oboru dřevostaveb se pohybuji už 13 let, ale stále mě překvapuje, že i lidé v mém oko-
lí mi řeknou: „U nás ve vesnici byla jeden den základová deska a za 2 dny tam stál dům 
s běžnou fasádou, kde není možné pohledem určit, jakou technologií je postaven.“

Jak je to ale možné, že dřevostavby jsou tak rychle  
postavené?

Pojďme se podrobněji podívat na to, díky čemu je mož-
né, že jsou dřevostavby tak rychle vyrobené a jak probí-
há celý proces výstavby.

Většina dřevostaveb se u nás staví pomocí prefabrikova-
ných panelů. To znamená, že veškerý materiál na nosné 
konstrukce, příčky i  stropy se přiveze do výrobní haly. 
Tam se na velkých stolech připraví dřevěný rám dle 
přesného návrhu na danou stavbu, včetně otvorů na 
okna a dveře. Následně se rám opatří ztužující deskou 
neboli opláštěním, nejčastěji se jedná o desky na bázi 
sádry, a nebo OSB deskou a to buď z jedné strany v pří-
padě, že se ještě mezi sloupky vkládá izolace v  rolích 
(většinou různé druhy vaty), a nebo rovnou z obou stran 
v  případě, že se dutina mezi sloupky vyplní foukanou 
izolací.

Podle projektu se u  panelů určených pro obvodovou 
konstrukci může rám ještě opatřit instalační předstě-
nou z jedné strany, a nebo rovnou povrchovou úpravou.

Z  druhé strany se na panel umístí další vrstva izolace 
a to z venkovní strany panelu. Izolace zde slouží nejen 
ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností panelu, ale 
také k  rozbití tepelných mostů, které vznikají od nos-
ných sloupků.

Následně se panel umístí do svislé polohy do pořadní-
ku. Některé firmy panel v této fázi osadí i okny, dveřmi 
a finálním povrchem fasády. Také jsou v této fázi přípra-
vy veškeré instalace, protože polohy vypínačů, zásuvek 
i umístění sanity je přesně dáno projektem.

V pořadníku panel počká na vyrobení všech stěn a stro-
pů k dané stavbě.

Když se dřevo snoubí s technikou
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Démos trade
Jsme největším dodavatelem materiálů pro výrobu nábytku 
v  ČR a  zabýváme se také dodávkami stavebních a  konstrukč-
ních materiálů. Máme téměř třicetiletou historii a  tým více než 
800 zaměstnanců v Česku, Slovensku, Polsku a Maďarsku. V na-
šem portfoliu jsou zastoupeny např. široce využitelné desky OSB 
tříd 3 a  4, difúzní DHF desky, nosné dřevotřísky třídy P5, žluté  
šalovací desky, masivní CLT panely, palubky, biodesky, spá-
rovky, KVH, izolace, stavební kování a  další. V  nabídce najdete  
i  ekologické konstrukční desky PackWall. Ucele-
né portfolio nabízíme ve 13 pobočkách v  ČR a  v  8 v  SR či 

na www.demos24plus.com.

 

S výběrem vám rádi poradí naši specializovaní obchodníci: 
michal.chalupecky@demos-trade.com (Čechy) 

jaroslav.burian@demos-trade.com (Morava a Slezsko)

www.demos-trade.com

Takto připravené panely na celý dům se vejdou přibliž-
ně na 3 kamiony, na které se skládají v přesném pořadí, 
v jakém budou na stavbě umístěny.

Díky precizní přípravě už ve fázi projektování stavby, 
možnostem přesunout velkou část výroby panelů do 
kryté haly, která je opatřena mechanizovanými stro-
ji a  také suchému procesu celé výstavby, je rychlost  
výstavby dřevostaveb, troufám si říci, nepřekonatelnou 
z hlediska všech stavebních technologií vůbec.

Ing. Lenka Trandová
ředitelka ADMD

Představení nových partnerů



Představení nových partnerů

Zehnder je největším výrobcem větracích jednotek s  rekuperací 
tepla pro rodinné domy a byty v Evropě s tradicí již od roku 1968. Vy-
víjí, vyrábí a dodává nejen rekuperační jednotky, ale ucelený systém 
s vysoce hygienickými rozvody vzduchu a designovými mřížkami 
a ventily. Snadno kombinovatelné prvky umožňují jednoduchou, 
rychlou a kvalitní instalaci pro maximální spokojenost zákazníků.

Designové radiátory – teplo v té nejkrásnější podobě

Jedinečné designové radiátory švýcarského výrobce Zehn-
der vytvoří domov nejen teplejší, ale i  krásnější. Zabezpečí te-
pelnou pohodu v  koupelně i  bytových prostorech. Přesvědču-
jí inovativní technologií a  prvotřídní kvalitou provedení. Jsou 
k  dispozici v  téměř 50 barevných odstínech, některé typy rov-
něž v  provedení chromovaném a  z  nerezové oceli. Umožňu-
jí teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění.

www.zehnder.cz

Les je obnovitelné přírodní bohatství a  přesně tak s  ním hos-
podaříme. Od semínka po finální produkty. Původ dře-
va našich produktů máme pod naprostou kontrolou. Suro-
vina pochází z  lesů, ve kterých hospodaříme od pěstování 
sazenic, výchovy a  péče o  les, po těžbu a  následnou expe-
dici do dřevozpracovatelského areálu Kloboucké lesní. 

Vyrábíme širokou škálu produktů od klasického stavebního  
či truhlářského řeziva až po výrobky s vysokou přidanou hodno-
tou: Jedná se především o konstrukční lepené hranoly KVH/BSH, 
dále pak hoblované hranoly, hoblované vazníkové řezivo, prkna, 
palubky, plotovky, terasová prkna nebo fasádní profily. Na tyto 
produkty zpracováváme především smrk a  evropský modřín.

Kompletní systém větrání

www.klobouckalesni.cz

Zehnder. Vždy to nejlepší vnitřní klima 
pro maximální komfort bydlení

Kloboucká lesní s.r.o.
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Novinky od partnerů

Střešní tašky BMI Bramac

Admonter Nové sponkovačky BeA  
pro výrobce dřevostaveb

Kompozitní okna PROGRESS

Moravská taška z  portfolia BMI BRAMAC je vyráběna 
s povrchovou úpravou Protector PLUS. Na povrch tašek 
je aplikována vrstva vysoce probarveného jemnozrn-
ného betonu, která zaplní všechny nerovnosti. Krytina 
má díky tomu zvýšenou odolnost před usazováním 
mechů a nečistot.

www.bmigroup.com/cz

www.bramac.cz

Toužíte mít celý interiér v jednom dřevě? Podlaha, ob-
klad stěny, nábytek a  také akustické desky vyrábí ra-
kouská manufaktura z  jednoho dřeva a  aplikuje na 
něj stejnou povrchovou úpravu pro docílení stejného 
vzhledu. Váš prémiový interiér nemusí mít kompromisy. 

www.admonter.at

Společnost BeA vyvinula nové automatické sponko- 
vačky řady 700 a  800 pro stavební spony délky  
až 65 mm, které snižují fyzické namáhání při opláš-
tění deskami na bázi dřeva a  zároveň zvyšují kvalitu 
zpracování. V  případě Vašeho zájmu Vám sponko-
vačky předvedeme nebo zapůjčíme na vyzkoušení.  

www.bea-cs.cz

• materiál na bázi PVC a skelných vláken
• nadstandardní rozměry oken a dveří
• vysoká pevnost a tvarová stabilita
• vynikající hlukový útlum a bezpečnost
• špičkové tepelně-izolační vlastnosti
• vhodné pro pasivní domy
• běžné rozměry oken bez použití armování 

www.dafe.cz
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Novinky od partnerů

Stín na sluncem exponovaných 
místech

fischer

Foukaná minerální izolace z nové 
linky Knauf Insulation

Lídr v upevňování, společnost fischer international při-
šla s apkou pro mobily, která poradí každému řemesl-
níkovi s výběrem kotvy, postupem montáže a možnosti 
koupě v nejbližším okolí. S fischer Professional v mobi-
lu budete mít odborníky v kotvení stále na dosah ruky.

www.fischer-cz.cz

Knauf Insulation otevřel v Krupce technologicky nejmo-
dernější výrobní linku na foukané izolace s  výrobní ka-
pacitou až 20 000 tun. Výhodou izolace Supafil® Loft je 
rychlá instalace foukáním za současného dosaženi maxi-
mální kvality zateplení dutin dřevěné konstrukce a kon-
strukce stropů shora. 

www.knaufinsulation.cz

To zajistí bioklimatická pergola VENTUR s pohyblivými 
hliníkovými lamelami a vodorovnou střechou. Otevření 
střechy vytvoří kromě stínu i chladivou cirkulaci vzdu-
chu. Díky tomu je terasa oázou pohody i v horkých let-
ních dnech. Volitelně stmívatelné LED osvětlení posky-
tuje večer příjemné prostředí.

www.hella.info

Daikin

Tepelná čerpadla Daikin Altherma efektivně získávají 
teplo z  venkovního prostředí – obnovitelného zdroje 
levné energie. Ideálně se hodí do novostaveb i v pasiv-
ním standardu. Na jejich pořízení můžete získat štědrý 
příspěvek z kotlíkových dotací nebo z programu NZÚ.

www.daikin.cz
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Novinky od partnerů

SE PLANO pro koupelny  
v dřevostavbách

Kronodesign Inspirace

Tato membrána vysoké průtažnosti eliminuje vznik 
prasklin při nepředvídatelném posunu deskových  
materiálů na rozdíl od klasických hydroizolačních 
stěrek. Minimální paropropustnost eliminuje vnikání  
par do konstrukcí a chrání je tak před nepříznivým vli-
vem vlhkosti. 

www.cemix.cz

Inspirovat! To je hlavní téma Kronospanu pro rok 2022. 
Návrhy interiérů z  pera designérky Diany Turinové 
budou vycházet z  kombinace atraktivních dekorů  
z  aktuální Globální a  Trendové kolekce značky  
Kronodesign. Sledujte YouTube kanál Kronospan CR.

www.cz.kronospan-express.com/cs

Komíny CZ

Společnost Komíny CZ nabízí komplexní služby.  
Od výroby, návrhu komínu, po jeho montáž a  dodá-
ní a  zapojení spotřebiče. Samozřejmostí je bezpečné 
zakomponování do stavby. Důvěřujte profesionálům. 
Na trhu působíme více, než 23 let.

www.kominycz.cz



Novinky od partnerů

Novinka VELUX pro rok 2022

WindowStar s. r. o.

Nové ekologické balení u řady  
Asfora a Sedna Design/Elements

Finální povrchy wedi Top 

VELUX představuje instalační set DUO, inovativní 
řešení pro instalaci dvou oken vedle sebe. Pocitové  
spojení dvou oken v  jedno díky elegantnímu, 
plochému a  subtilnímu profilu. Výsledkem je vyšší  
uživatelský komfort, větší užitný prostor a  krásný  
panoramatický výhled. Jako bonus systém usnadní 
a urychlí montáž. Dostupné pro všechny typy střešních 
oken VELUX. 

Dlouholetý a  osvědčený výrobce oken a  dveří  
momentálně instaluje nejmodernější výrobní techno- 
logie na výrobu dřevěných oken a dveří v České repub-
lice. S  tím bude spojen úplně nový a  modernizovaný 
obchodní sortiment, který bude představen v polovině 
roku 2022. 

www.windowstar.cz

V  rámci naplňování našeho závazku dlouhodobé 
udržitelnosti dochází k  reálným akcím, kterými se 
snažíme přispět k  ekologičtějšímu vnímání našich 
produktů. U  řady Asfora a  Sedna Design/Elements 
přecházíme na materiál balení, který je z  98 % recy-
klovaný. Změna se týká všech kartonových balení  
s 10 kusy výrobků uvnitř. 

www.se.com/cz
www.velux.cz

Firma wedi uvádí nově na trh finální povrchy pro kon-
strukční desky wedi a  spádované podlahové prv-
ky Fundo. Tyto kompozitní povrchy nahrazuji kera- 
mické obklady nebo mozaiky. Hlavní výhodou je snadná  
a rychlá montáž a povrch beze spár. 

www.wedi.eu
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+420 774 221 682
team@3ae.cz
www.3ae.cz

3AE, s. r. o.

+420 541 240 525
obchod@avanta.cz
www.avanta.cz

Avanta Systeme, spol. s r. o.

+420 603 449 540, + 420 604 434 532
dbh@dbh.cz
www.drevostavby-dbh.cz

DBH, s. r. o.

+420 281 000 882
info@haas-fertigbau.cz
www.haas-fertigbau.cz

Haas Fertigbau s. r. o.

+420 723 885 175
info@moravskedrevostavby.cz
www.moravske-drevostavby.cz

MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY, s. r. o.

+420 725 175 174
obchod@natur-house.cz
www.natur-house.cz

NATUR HOUSE, s. r. o.

+420 603 488 091
info@origis.cz
www.origis.cz

+420 722 616 602
poptavka@nema-drevostavby.cz
www.nema-drevostavby.cz

Origis, s. r. o.NEMA Dřevostavby s.r.o.

+420 737 811 060
info@profi-gips.cz
www.profi-gips.cz

Profi-Gips, s. r. o.

+420 721 555 500
info@quickhaus.cz
www.quickhaus.cz

QUICKHAUS, s. r. o.

+420 587 439 827
variovila@variovila.cz
www.variovila.cz

VARIO VILA, s. r. o.

+420 800 900 963
drevostavby@vexta.cz
www.vextadomy.cz

VEXTA, a. s.

+420 376 512 087
info@atrium.cz
www.atrium.cz

A T R I U M, s. r. o.
+420 317 850 900
info@allstav.cz
www.allstav.cz

ALLSTAV CZ s.r.o

+420 412 384 912
info@czechpan.cz
www.czechpan.cz

CZECH PAN, s. r. o.

+420 568 841 104
info@domydnes.cz
www.domy-dnes.cz

DOMY D.N.E.S., s. r. o.

+420 739 451 232
info@holidaypacific.cz
www.holidaypacific.cz

Holiday-Pacific Homes-Bohemia, spol. s r. o.

+420 495 219 067
info@ms-haus.cz
www.ms-haus.cz

MS HAUS, s. r. o.

+420 602 421 992
info@palis.cz
www.palis.cz

PALIS PLZEŇ, spol. s r. o.

+420 736 224 675
info@purlive.cz
www.purlive.cz

PURLIVE, spol. s r. o.

+420 731 571 692
stavex@stavex.cz
www.stavex.cz

STAVEX Kutná Hora, s. r. o.

+420 606 772 865
domov.od@vesperhomes.cz
www.vesperhomes.cz

VESPER FRAMES, s. r. o.

Seznam členů ADMD

+420 381 210 863
info@alfahaus.cz
www.alfahaus.cz

ALFAHAUS, s. r. o.

+420 608 110 009
info@lucern.cz
www.lucern.cz

LUCERN dřevostavby s.r.o.

+420 603 339 448
info@rpstavby.cz
www.rpstavby.cz

RP STAVBY s.r.o.
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Generální partner

James Hardie Europe GmbH, o.s.
+ 420 296 384 330
fermacell-cz@jameshardie.com
www.fermacell.cz
www.jameshardie.cz

Seznam partnerů ADMD

Mediální partneři

Významní partneři

CIUR a.s.
www.ciur.cz

JAF HOLZ spol. s r.o.
www.jafholz.cz

Betonpres a.s.
www.betonpres.cz

MoistureGuard, s.r.o.
www.moistureguard.cz

JAP FUTURE s.r.o.
www.japcz.cz

Pfeifer Holding GmbH
www.pfeifergroup.com

Stora Enso WP HV s.r.o.
www.storaenso.cz

NEMA spol. s r.o.
www.nema.cz

Dřevostavitel
www.drevostavitel.cz

DŘEVO&stavby
www.drevoastavby.cz

Dřevařský magazín
www.drevmag.com
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Partneři

a k u s t o n e 

quality lighting

®

www.admonter.at

www.bova-nail.cz

www.dmk-system.cz

www.fischer-cz.cz

www.knaufinsulation.cz

www.klobouckalesni.cz

www.mcled.cz www.timberconstructions.eu

www.schiedel.com/cz

www.dek.cz

www.ursa.cz

www.weylandholz.cz

www.akustone.cz

www.bramac.cz

www.isover.cz

www.hella.info

www.kominycz.cz

www.otherm.cz

www.schmachtl.cz

www.sto.cz

www.velux.cz

www.windowstar.cz

www.bea-cs.cz

www.dafe.cz

www.rigips.cz

www.henkel.com

www.kronospan-express.com

www.metrum.cz

www.puidukoda.cz

www.se.com/cz

www.swn.cz

www.drevarskyustav.cz

www.wippro.at www.eshop.wuerth.cz

shop.berner.eu/cz-cs/

www.daikin.cz

www.demos-trade.cz

www.cemix.cz

www.mpce.cz

www.sema-soft.cz

www.skorsten.cz

www.tesari.cz

www.konstrukcnidesky.cz

www.zehnder.cz



Kompletní seznam staveb bude zveřejněn 19. 9. 2022 na 

www.DenDrevostaveb.cz

Zveme Vás na 9. ročník akce

Akci organizuje ADMD www.admd.cz

DEN
OTEVŘENÝCH  

DŘEVOSTAVEB

8. 10. 2022
sobota

10:00 – 17:00 hod.
po celé ČR zdarma 


