ASOCIACE DODAVATELŮ
MONTOVANÝCH DOMŮ

2/2018
Pravidla pro kvalitní dům
Zájem o dřevostavby rodinných domů stále roste.
V roce 2017 se jich realizovalo téměř 2200 a to je
podíl bezmála 15% na trhu rodinných domů. Investoři získali důvěru k této technologii, která se v moderní podobě u nás vyvíjí již od 90. let. Dodavatelé
dřevostaveb rodinných domů, ať už se jedná o těžké
skelety, systémy staveništní montáže 2by4, systémy
z masivních dřevěných panelů nebo z panelů s kompletně dokončenou skladbou stěny, dávají důraz na
energetickou úspornost domů a kvalitu provedení.
Právě kvalita montáže je základním předpokladem
pro dlouhodobou trvanlivost dřevěných konstrukcí
domů.
Pokud sestavujete výrobek v jakémkoli oboru, tak
jeho kvalitu určuje z velké části kvalita montáže.
Ve stavebnictví to platí dvojnásob. Dnes máme
k dispozici velmi kvalitní produkty, které jsou běžně
dostupné, ale musíme zajistit jejich odborné zpracování, tzn. dodržování technologické kázně. To je
jeden z hlavních úkolů výrobců dřevostaveb. Pokud
si budoucí zákazník vybírá svého dodavatele domu,
tak by neměla být hlavním kritériem pro výběr domu
cena. Každý zákazník si přeje, aby mu dům sloužil minimálně po zbytek jeho života. A právě kvalitní produkty, jejich kvalitní zpracování proškolenými
lidmi, kteří dodržují technologickou kázeň je jeden
z hlavních předpokladů kvalitního domu a jeho dlouhé životnosti.

„Kvalitní firma používá kvalitní materiály“. První
pravidlo, které se musí dodržovat a zároveň je to jeden z předpokladů, že dům bude kvalitně proveden.
Pokud si budoucí stavebník vybírá z více firem na
trhu dřevostaveb a opravdu si chce firmy prověřit,
tak musí jít více do hloubky. Uvedu dva příklady. Vybrat kvalitní okna je jeden z předpokladů, ale dále
musí firma použít stejně kvalitní materiály na usazení oken a jejich připojení – utěsnění na skelet domu.
Tzn. komprimační pásky, parotěsné pásky, okenní
kotvy atd. Další z mnoha příkladů je použití kvalitních venkovních parapetů a jejich utěsnění. Musíme
použít venkovní parapet, který nám zaručí dokonalé
utěsnění pod oknem i po letech, protože se jedná
o nejslabší místo na celé fasádě. V ideálním případě
je použití podparapetního, těsnícího systému, včetně koncovek parapetů z hliníkové slitiny. A tak můžeme pokračovat celou stavbou. Fasádní systém,
parotěsné roviny, hydroizolace aj.
„Kvalitní firma zaručuje kvalitní zpracování materiálů“. Druhé pravidlo pro kvalitní výrobek-dům je
kvalitní zpracování. To znamená, že musí pracovníci
dodržovat technologickou kázeň předepsanou výrobcem materiálu. Pracovníci musí být kvalifikovaní
(proškolení) a jsou kontrolováni, že dodržují kvalitu.
Uvedu jeden konkrétní příklad, kdy montáž oken
probíhá na stavbě. Mám kvalitní okna a používám
komprimační a parotěsné pásky. Musím také zajistit,
Pokračování na straně 3.
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Významný partner ADMD
kvalitní materiály, zaručují jejich kvalitní zpracování a dodržují technologické postupy. Jejich pracovní
postupy jsou opakovaně prověřovány dle Dokumentu národní kvality - DNK. Kontrolu provádí Výzkumný
a vývojový ústav dřevařský VVÚD Praha. Stavebník,
který si vybere dodavatele staby z řad firem sdružených v ADMD má jistotu, že stavba jeho domu
dopadne kvalitně a dům mu bude sloužit po celý
jeho život.

ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ
Bauerova 491/10, 603 00 Brno
Asociace dodavatelů montovaných domů
www.admd.cz
Kontaktní údaje:
Ing. Vratislav Blaha, CSc., předseda ADMD
Tel.: +420 602 702 743
E-mail: admd@admd.cz
Evidenční číslo časopisu MK ČR E 21874

Asociace dodavatelů montovaných domů
je členem a partnerem:

aby montáž neprobíhala na staveništi při nízkých teplotách, které nejsou vhodné pro lepení a pásky časem
nedrží. Dále musím zajistit ošetření dřevěného ostění, které může být při staveništní montáži zaprášeno.
Před montáží tak musím použít Primer pro zlepšení
přilnavost. Vůbec není vhodné, aby ostění při montáži bylo mokré nebo namrzlé od povětrnostních vlivů.
Právě kvalita zpracování zaručuje klientům dokonalý
dům.
Firmy sdružené v Asociaci dodavatelů montovaných
domů splňují obě výše uvedená pravidla. Používají
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Nový člen ADMD

Rozhovor s ředitelem společnosti MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY
s.r.o., Ing. Alešem Tajbrem, Ph.D.
Jakou zajímavou stavbu jste v poslední době realizovali – přibližte nám ji.
Zatím za sebou nemáme žádnou opravdu dech beroucí stavbu, ale myslím, že stavíme docela pěkné
rodinné domy. Naši klienti jsou obyčejní lidé bydlící v
obyčejných domech. Ale i takové domy se dají postavit dobře, s citem pro detail v estetické, konstrukční a
technologické rovině. Snažíme se stavět rychle a precizně, proto používáme prefabrikované celostěnové
panely (stavební systém DNK) s difuzně otevřenou
skladbou stěny. Je to jako Lego pro dospělé, jen je
k tomu potřeba jeřáb. Uvnitř stavby využíváme produkty našeho silného partnera společnosti Fermacell.
Používáme jejich deskové materiály nejen na stěny,
ale i v podlahách – to je opravdu výrazný technologický posun. Nezapomínáme na systém automatického
větrání domu a také trvalý monitoring vlhkosti v podlahách - prevence je základ.

Čím si myslíte, že je Vaše společnosti zajímavá?
V naší práci si bereme za vzor moravskou poctivost
a pohostinnost - realizujeme pro naše klienty DOMY
S PŘÍVLASTKEM. Každý dům nese jméno bezprostředně se vztahující k našemu národnímu bohatství
– moravskému vínu. Nabízíme ekonomicky dostupné
bydlení pro každou rodinu v energeticky a ekologicky
šetrném domě, který je navržen podle nejmodernějších trendů, ale zároveň respektuje základní zásady ochrany dřeva. Garantujeme spolehlivou statiku
a dlouhou životnost ryze českého certifikovaného
stavebního systému DNK. Klademe velký důraz na
kvalitu a obnovitelnost materiálů použitých v našich
domech. Díky naší 100% suché výstavbě a dokonalé
koordinaci prací mohou naši klienti bydlet již za několik týdnů. Domy realizujeme až na klíč nebo jako
hrubé uzavřené stavby včetně fasády.
Jaký je Váš nejprodávanější dům?
Realizujeme jak individuální domy, tak naše typové
domy s drobnými úpravami. Je velmi důležité, aby
dům rodině opravdu vyhovoval, a to nejen nyní, ale
i v následném poměrně dlouhém časovém horizontu.
K našim nejoblíbenějším patří KLARET a SOLARIS.
Oba jsou to bungalovy s dispozicí 4+kk a poskytují
solidní zázemí běžné české rodině.

MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY s.r.o.
Hornoměstská 357/59
594 01 Velké Meziříčí
www.moravske-drevostavby.cz
tel.: 723 885 175
info@moravskedrevostavby.cz
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Statistiky výstavby dřevostaveb
Dřevostavby v České republice pokračují v trendu
kontinuálního růstu
Z posledních statistik vyplývá, že se české stavebnictví jako celek v roce 2017 meziročně vzrostlo o 3,3 %.
Obdobného výsledku bylo dosaženo i v oblasti výstavby rodinných domů. V roce 2017 jich bylo v ČR dokončeno celkem 14 548, což bylo meziročně o 33 domů,
resp. o 3,8 % více než v roce 2016. Pro obor dřevostaveb je potěšující to, že výstavba rodinných domů
s nosnou konstrukcí na bázi dřeva zaznamenala meziroční růst 7,25 %, zatímco u domů postavených
z tradičních materiálů (cihly, tvárnice a cihelné bloky)
byl zaznamenán meziroční nárůst (pouze) kolem tří
procent (měřeno podle indexu počtu dokončených rodinných domů 2017/2016). Z výše uvedených hodnot
vyplývá, že dynamika (tempo) růstu počtu dokončených rodinných domů – dřevostaveb – je u nás
2,5 krát vyšší než u domů postavených tradičními
technologiemi.
Podle dostupných údajů bylo v roce 1 999 v České
republice dokončeno pouze 92 ks rodinných domů
na bázi dřeva a v roce 2017 jich bylo již 2 159. To
znamená, že podíl dřevostaveb z celkového počtu dokončených rodinných domů u nás dosahuje již téměř
patnácti procent a neustále meziročně kontinuálně roste.
Vývoj trhu dřevostaveb v České republice (počet
dokončených domů a podíl dřevostaveb na trhu
rodinných domů)
Rok

Rodinné domy
dokončené v ČR
celkem (v ks)
1999 8 251
2002 11 499

Dřevostavby
dokončené - ČR
(v ks)
92
159

Podíl dřevostaveb
na trhu rodinných
domů v ČR (v %)
1,12
1,38

2005 13 231
2008 19 211
2014 13 510

384
1 008
1 281

2,9
5,25
9,48

2015 13 412
2016 14 010
2017 14 548

1 791
2 013
2 159

13,35
14,37
14,84

Zdroj: ČSÚ, ADMD

Statistiky dokončených domů podle druhu nosné
konstrukce, které zpracovává ČSÚ, byly až do roku
2014 poměrně nepřesné, protože stavební úřady evi-
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dovaly při kolaudaci staveb pro statistické účely do
formuláře Stav 7-99 pouze čtyři možnosti nosných
konstrukcí a to:
a) zděnou (cihly tvárnice),
b) montovanou (panely),
c) dřevěnou,
d) ostatní.
Od počátku roku 2015 bylo Českým statistickým úřadem na základě žádosti ADMD zavedeno nové a přesnější statistické sledování nosných konstrukcí staveb,
kde se všechny stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí
ještě podrobněji sledují do podskupin podle typu nosné konstrukce nebo způsobu montáže a to:
Dokončené rodinné
domy – dřevostavby
- podle typu nosné
konstrukce

Rok Rok Rok Index Rozdíl
2015 2016 2017 2017 2017(v ks) (v ks) (v ks) /2016      2016
(v ks)

Sruby a roubenky
Lehký rámový skelet
(panelová montáž)
Lehký rámový skelet
(staveništní montáž)
Těžký skelet
Konstrukce z rostlého
dřeva (tj. z masivních
dřevěných panelů)

222
623

233
963

169 0,72
1 075 111,6

-64
112

537

671

803

119,7

132

52
92

31
79

49
55

158,1
0,7

18
-24

Neurčeno
Ostatní
Dřevostavby celkem

92
1
0
0,01
-1
173 35
8
0,23
-27
1791 2 013 2 159 107,25 146

Zdroj: ČSÚ

Ve vývoji počtu realizovaných dřevostaveb na našem
trhu byl doposud rekordní rok 2017, kdy bylo dokončeno a zkolaudováno celkem 2 159 ks domů s dřevěnou nosnou konstrukcí, což bylo oproti roku 2016
o 146 ks domů, resp.o 7,25 % více. Je potěšitelné,
že tempo růstu dokončených dřevostaveb bylo v roce
2017 téměř 2,5 x rychlejší než u domů realizovaných
jinými technologiemi.
Z tabulky dále vyplývá, že nejvíce dřevostaveb bylo
postaveno technologií lehkého rámového skeletu, a to
panelovou montáží (1 075 domů). To svědčí o tom, že
s růstem poptávky po dřevostavbách rostou i výrobní

kapacity větších výrobců, kteří realizují svou produkci
v krytých halách bez negativních povětrnostních vlivů,
kde také dosahují kromě výborné kvality i efektivity
a vyšší produktivity výroby. Roste také počet domů realizovaných tzv. staveništní montáží, což zase svědčí
o růstu počtu menších stavebních nebo tesařských firem, které s dřevostavbami teprve začínají. U malých
firem je ale třeba si dát pozor na dodržování normami požadované kvality (statika, akustika, certifikace
stěn a stropů na požární odolnost apod.). Na druhou
stranu v roce 2017 meziročně mírně poklesly počty
dokončených srubů a roubenek a staveb realizovaných technologií panelů z masivního dřeva (masivní
dřevěné panely).
Jsem přesvědčen, že k pozitivnímu vývoji počtu dřevostaveb realizovaných v ČR přispívají zejména tyto
faktory:
a) Zlepšující se politická a ekonomická situace
v ČR, kdy u zájemců o výstavbu nového domu, kteří
v minulých několika letech byli v nejistotě ze své budoucnosti a odkládali zahájení výstavby na pozdější
dobu, jejich rozhodnutí dozrálo a rozhodli se stavět.
b) Výhodné podmínky financování, kdy většina
bank nabízí úrokové sazby u hypotečních úvěrů kolem nebo mírně nad 2,5% p.a.
c) Rostoucí počet spokojených lidí, kteří již ve své
nové dřevostavbě bydlí a předávají své pozitivní zkušenosti dál.
d) Rostoucí poptávka, která znamená zvyšující se
počet firem, které dřevostavby staví.
e) Příznivé ceny domů, které jsou srovnatelné
a mnohdy i nižší než u zděných domů.
f) Pozitivní vnímání výhod dřevostaveb oproti zděným domům - výborná kvalita (zejména u panelové
montáže), vynikající tepelně izolační vlastnosti, rychlost výstavby, zdravé ekologické bydlení, apod.
g) Rozsáhlé komunikační a osvětové aktivity Asociace dodavatelů montovaných domů na podporu
kvalitních dřevostaveb, kdy certifikované firmy sdružené do ADMD nabízí investorům nejenom výbornou
kvalitu, ale i jistotu a spokojenost s bydlením.

v oblasti rodinných domů zvýší na úroveň Německa
nebo Švýcarska, tj. kolem 20% podílu na trhu rodinných domů.
Do budoucna se dá v České republice očekávat další kvantitativní a kvalitativní rozvoj výstavby nejenom
rodinných domů, ale také objektů ze dřeva (vícepodlažní bytové domy, administrativní budovy, penziony,
hotely, stavby občanské vybavenosti, např. mateřské
školky apod.).
K důvěře investorů v dřevostavby přispívá i institut
smírčího orgánu (ombudsmana) pro dřevostavby, který byl zřízen jako jedna z aktivit ADMD v roce 2015
a na nějž se mohou investoři, v případě stížností, reklamací nebo sporů se zhotoviteli domů, obrátit. Více
informací o činnosti Asociace dodavatelů montovaných domů a jejího smírčího orgánu je uvedeno na
webu www.admd.cz .
Ing. Vratislav Blaha, CSc.,
předseda Asociace dodavatelů montovaných domů

Věřím, že trend růstu postavených dřevostaveb a jejich podílu na trhu rodinných domů v ČR bude pokračovat a během několika let se u nás podíl dřevostaveb
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Navštívili jsme partnera Kronospan
Výkonná rada ADMD navštívila svého partnera – KRONOSPAN
CR, spol. s r.o.
Dne 24. dubna 2018 přijala Výkonná rada Asociace
dodavatelů montovaných domů pozvání a uskutečnila své výjezdní zasedání ve výrobním závodě společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r.o. v Jihlavě.
KRONOSPAN je špičkovým světovým výrobcem desek na bázi dřeva s více než 120 letými zkušenostmi.
Jedná se o globálního leadera na celosvětovém trhu,
ale s výrazným lokálním a individuálním přístupem
k zákazníkovi a jeho potřebám. Do skupiny KRONOSPAN v současné době patří 43 výrobních závodů, do kterých je začleněno 23 provozů na výrobu
dřevotřískových desek, 17 provozů na výrobu MDF,
11 provozů na výrobu podlahových krytin a 9 provozů
na výrobu OBS. V koncernu pracuje celkem 14 500
zaměstnanců po celém světě. Roční výroba činí více
než 25 milionů m3 desek, která jsou zákazníkům rozvážena z výrobních závodů a dalších 16 distribučních
center. KRONOSPAN nabízí svým zákazníkům 43
produktových kategorií, mezi něž patří zejména: dřevostříska (14 mil. m3/rok), dřevovláknité desky (6 mil.
m3/rok) a OSB desky (4,5 m3/rok). Laminovaných
desek se ročně vyrábí 650 mil. m2 a podlahových desek 250 mil. m2.
Zasedání na půdě společnosti KRONOSPAN CR,
spol. s r.o. se zúčastnilo celkem jedenáct členů Výkonné rady, Revizní komise ADMD a hostů. Úvodní

slovo a přivítání provedl pan Ing. Jiří Chalupník, Key
Account Manager, Kronospan CR, Jihlava, který ve
spol. KRONOPAN mimo jiné zajišťuje komunikaci
a spolupráci s výrobci dřevěných montovaných domů
v České republice. Následovala zajímavá prezentace o historii a současnosti skupiny KRONOSPAN,
kterou přednesla výkonná ředitelka závodu v Jihlavě
paní Ing. Sylva Krechlerová. Následovala zajímavá
prohlídka rozsáhlého areálu závodu, které se ujal pan
Jan Kníže.
Hlavním cílem a filosofií KRONOSPANU je orientace na zákazníka, tj. maximální snaha o uspokojení
jeho potřeb, a to díky kvalitě svých výrobků, vynikající úrovni služeb, špičkovému designu, poměru ceny
a kvality a důrazu na ochranu životního prostředí.
Ze širokého produktového portfolia je třeba vyzdvihnout zejména desky OSB Firestop, které poskytují
nejenom požadovanou konstrukční pevnost a únosnost ve třídě OSB 3, ale zejména odolnost proti prohoření a finální povrchovou úpravu vlastnostmi podobnou omítkám či sádrokartonu. Základem je deska
OSB Superfinish ECO opatřená požárně odolnou
úpravou Pyrotite na jedné nebo obou stranách, která
se skládá z protipožární látky na bázi oxidu hořečnatého vyztužené mřížkou ze skelných vláken.

Akci organizačně připravovala a zajišťovala paní
Vladimíra Popelářová, které bych chtěl touto cestou
poděkovat za péči, s jakou se delegaci ADMD věnovala. Podrobnější informace o firmě a jejích výrobcích je možno nalézt na webu
www.kronospan-express.com
I když jde Asociaci dodavatelů montovaných domů
především o garantovanou a certifikovanou kvalitu
svých členů, která musí být deklarována získáním
certifikátu „Dokument národní kvality ADMD“, je
v zájmu ADMD rozšiřovat Asociaci také kvantitativně
tj. přijetím dalších nových členů a partnerů. Jsem rád,
že mezi současné partnery patří mimo jiné firma světového rozměru, kterou KRONOSPAN bezesporu je.
Návštěva spol. KRONOSPAN byla velmi přínosná
a přispěla nejenom k posílení a upevnění vzájemného
partnerství, ale i k rozšíření a prohloubení obchodní
spolupráce mezi našim smluvním partnerem a ADMD.
Ing. Vratislav Blaha, CSc.
předseda Asociace dodavatelů montovaných domů
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Partneři ADMD

Centrální vysavač HUSKY
Centrální vysavač nevíří prach a veškerý nasátý
vzduch včetně nečistot odvádí trubním rozvodem
mimo obytné prostory, kde je po přefiltrování vyfouknut mimo obytný prostor. Tím je zajištěna 100% filtrace. Samotný prach s celou řadou alergenů, spor,
roztočů se zachytí díky účinným filtrům ve sběrné nádobě vysavače a nevíří ho tak zpět v obytné místnosti,
jako tomu je u klasických, nebo robotických vysavačů.
Jednotka bývá obvykle umístěna v garáži, ve sklepě,
v technické místnosti atp. Jedná se tedy o nejzdravější vysávání pro Váš čistý domov.
Na plný výkon
Určitě jste také zaznamenali omezení vysavačů ze
strany Evropské komise, která nepovoluje domácí vysavače nad 900 wattů. Zde je potřeba zdůraznit, že
centrálních vysavačů se tato omezení netýkají, protože jsou z tohoto nařízení vyjmuty. To znamená, že úklid
s centrálním vysavačem provedete efektivněji a v kratším čase než v případě robotických, či přenosných vysavačů.

Komíny MESSY představují SAVE ENERGY systém
Společnost MESSY s.r.o. se již sedm let v oblasti dřevostaveb specializuje na komplexní dodávku spalinových cest. Tak, jak se vyvíjí a zdokonaluje samotná
výstavba dřevostaveb, tak i my jsme v tomto oboru
postupně získávali zkušenosti a neustále usilujeme
o to, aby spalinové cesty byly bezpečné a funkční, ale
současně, aby splňovaly i představy klienta na interiérové začlenění nebo design.
Všechny tyto požadavky jsme schopni splnit díky
SAVE ENERGY systému, který zajišťuje především
bezpečné řešení začlenění komínu v dřevostavbách
a to díky žáruvzdorným komínovým šachtám a průchodkám. Před každou realizací pečlivě studujeme
projektovou dokumentaci a následně navrhneme jaký
typ průchodky, případně komínové šachty, zvolíme
pro konkrétní stavbu.
Nezanedbatelnou předností je i to, že SAVE ENERGY
systém již několik let používáme ve všech našich re-
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Šetrné k přírodě
Systémy centrálního vysávání společnosti Husky jsou
šetrné i k přírodě, protože se skládají převážně z recyklované oceli a hliníku, dvou nejvíce recyklovaných
materiálů na světě. Tím, že Husky místo obvyklých
plastů používá k výrobě komponentů centrálních vysavačů kovy, tak eliminuje znečištění plasty půdy,
vodních toků a oceánů.
Dlouhá životnost
Centrální vysavače Husky jsou vybudovány tak, aby
vydržely, takže se správnou péčí a údržbou vám centrální vysavač Husky bude bezproblémově dlouhá
léta, což dokazuje i zcela unikátní záruka 25 let.
Více na www.husky.cz

Zákazník, architekt i dřevostavbař mají jasno: na
kvalitní dřevostavbu patří zateplovací systém StoTherm Wood
Nejprodávanější ekologický kontaktní zateplovací
systém na světě StoTherm Wood, který vyrábí a dodává koncern Sto, světový lídr ve vývoji a výrobě zateplovacích systémů, je na trhu již 20 let a výborně
se uplatňuje nejen na difúzně uzavřených fasádách,
ale je odzkoušen i na difuzně otevřené konstrukci
současných dřevostaveb. Srdcem systému jsou dřevovláknité izolační desky s vynikajícími stavebně-fyzikálními charakteristikami. Systém StoTherm Wood
tak i díky nim vytváří pohodlí po celý rok. V zimě brání
úniku tepla, v létě udržuje dům po delší dobu příjemně chladnější. Odolnost a klasifikace systému jsou
potvrzeny evropskými technickými certifikáty (ETA).
StoTherm Wood je certifikován pro konstrukce se zvýšenou požární odolností, výborné jsou také akustické
vlastnosti konstrukce. Široká škála výrobků – stěrky,
omítky, barvy, lazury, laky, obklady – umožňuje usku-

alizacích. Běžně pracujeme se stropními a stěnovými
průchodkami. Novinkou je nosná stropní průchodka,
kterou osazujeme při realizacích svislých kouřovodů
s funkcí komínu.
Všechny naše průchodky a šachty jsou vyrobeny
z certifikovaného materiálu, navíc SAVE ENERGY
systém prošel zkušebními testy a měřením v požární laboratoři ČVUT UCEEB. SAVE ENERGY systém
je navržen tak, aby povrch průchodky či šachty byl
plynotěsný. Je tedy možné na ně napojit parotěsnou
zábranu.
Standardem pro třívrstvý komín DN 150 mm, vnějšího
rozměru 200 - 210 mm, je průchodka tvaru kvádru,
o rozměru 350 x 350 mm a zkracovatelné délky do
500 mm. Jedno čelo je přitom pevné a druhé demontovatelné kvůli možnosti zkrácení. Otvor pro montáž
komínu je DN 215 mm. Hmotnost průchodky je cca
7 kg. Průchodky je možné vyrobit i na zakázku a přizpůsobit je konkrétnímu typu komínu.
K SAVE ENERGY systému dodáváme i různé typy
krycích rozet, ať už kruhových nebo čtvercových. Dle
přání klienta mohou být krycí rozety v jakýchkoli barvách RAL.

STACHEMA byla založena v roce 1992 a v současnosti je jedním z předních českých výrobců a dodavatelů stavebních materiálů a stavební chemie. Všechny výrobky jsou vyvinuty a odzkoušeny ve vlastních
akreditovaných laboratořích, což firmě umožňuje dodávat odzkoušený prvotřídní materiál a pružně reagovat na přání zákazníků a požadavky trhu.
Dodávané produkty
Výrobky řady LIGNOFIX zahrnují jednak biocidní prostředky na ochranu dřeva před dřevokazným hmyzem, houbami a plísněmi, a dále hmoty pro povrchovou úpravu dřeva, lazurovací laky, emaily, vosky
a lepidla na dřevo.

tečnit i nápadité individuální představy na povrchovou
úpravu fasády. Výrobci dřevostaveb ocení variabilitu,
životnost, certifikaci a snadnou montáž. Práce se systémem je snadná, upevňovat jej můžete na podkladní desky kotvením hmoždinkami nebo sponkováním
nebo sponkováním přímo do konstrukce dřevostavby.
Systém splňuje nejvyšší standardy odolnosti vůči mikroorganismům, v kombinaci s vrchní omítkou na bázi
minerální nebo na bázi organických a silikonových
pryskyřic nabízí fasáda dlouhodobou odolnost i proti trhlinám a nárazům. Více informací o zateplovacím
systému StoTherm Wood najdete na www.sto.cz.
1. skladba stěny - dřevostavba
2. izolace - Sto-Weichfaserplatte
M a kotvení (není znázorněno)
3. armovací vrstva
- StoLevell Uni
4. armovací síťovina
- Sto-Glasfasergewebe F
5. mezinátěr - StoPrep Miral
5. povrchová úprava - StoSilco

Certifikované systémy ETICS jsou dodávány pro
všechny typy staveb, včetně staveb na bázi dřeva
a to jak pro difúzně otevřené, tak pro difúzně uzavřené stavby. Dodávané vnitřní nátěry jsou otěruvzdorné i plně omyvatelné. Za zmínku stojí Ecolor IN Vinyl,
který byl zvolen barvou roku.
Nedílnou součástí jsou i výrobky pro plošnou dezinfekci, prevenci a likvidaci plísní, řas, mechů, lišejníků
v interiéru, exteriéru, a to zejména na čištění fasád,
dodávané pod označením SANATOP a FUNGI.
Další výrobky už jen hesly – maltové směsi a betony,
hydrofobizační nátěry, nátěry kovu, protipožární nátěry, lepidla a tmely pro podlaháře, čalouníky a obuvníky, pryskyřice, speciální povrchy – kamenné koberce,
gumové koberce pro dětská hřiště a sportoviště, nátěry podlah, hmoty pro vodorovné dopravní značení,
atd. Více na www.stachema.cz

Výrobky řady GENTLEMAN zahrnují široký sortiment
suchých maltových směsí (lepidel pro ETICS, lepidel
pro obklady a dlažby, samonivelační hmoty, hydroizolační materiály atd.), fasádní barvy, pastovité omítkové směsi.
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Řízení kvality dřevostaveb
Řízení a kontrola kvality dřevostaveb realizovaných v ČR
Hlavním cílem Asociace dodavatelů montovaných
domů, která letos oslavila již osmnáct let od svého založení, je propagovat kvalitní dřevostavby na trhu
v České republice.
ADMD v současné době sdružuje 23 členů a 36 partnerů. Neméně důležitými cíli Asociace je kultivování
podnikatelského prostředí a popularizace oboru dřevostaveb s cílem zvyšování podílu na trhu výstavby
rodinných domů v České republice.
Mezi hlavní činností ADMD patří permanentní komunikace a aktivity v oblasti zabezpečení kvality
dřevostaveb pro zákazníky. K tomu slouží certifikace dle Dokumentu národní kvality (DNK). Splnění
podmínek této směrnice je stěžejním kritériem vstupu
do Asociace. V posledních letech si Asociace stanovila kromě garance kvality staveb od svých členů také
cíle při zajištění jistoty a spokojenosti zákazníků. Tuto
strategii jsme podpořili mimo jiné vydáním vlastního
etického kodexu členů ADMD a zřízením smírčího
orgánu (ombudsmana) pro dřevostavby (více informací naleznete na webu www.admd.cz ).
Certifikace – nástroj pro řízení a kontrolu kvality
(nejenom) dřevostaveb
Certifikace je aktem nezávislé třetí strany, potvrzujícím shodu řádně identifikovaného výrobku, postupu,
služby, personálu s předepsanými požadavky. Certifikace se člení např. podle druhu na:
• Certifikaci výrobkovou,
• Certifikaci personálu,
• Certifikaci systému jakosti,
• Certifikaci povinnou,
• Certifikaci nepovinnou.
Pro obor dřevostaveb je důležitá zejména certifikace výrobku, protože se jedná o prostředek poskytující ubezpečení, že výrobek vyhovuje normám,
případně jiným normativním dokumentům.
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na vybrané stavební výrobky
• Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 – CPR
Základní požadavky na výrobky ze zákona
č. 22/1997 Sb. (citace z pramenů VVÚD Praha):
1. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA
Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby zatížení, o kterých se předpokládá, že na
ni budou působit v průběhu stavění a užívání, neměla
za následek:
• zřícení celé stavby nebo její části,
• větší stupeň nepřípustného přetvoření,
• poškození jiných částí stavby nebo vybavení následkem deformace nosné konstrukce atd.
2. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě požáru:
• byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita
konstrukce,
• byl omezen vznik a šíření požáru a kouře ve stavebním objektu,
• bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty atd.

3. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích
uživatelů nebo sousedů, především v důsledku:
• uvolňování toxických plynů,
• přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů
v ovzduší,
• emise nebezpečného záření atd.
4. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ
Stavba musí být navržena a postavena takovým
způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, například uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, popálením,
zásahem elektrickým proudem a zraněním výbuchem.
5. OCHRANA PROTI HLUKU
Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami
poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí
jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat
v uspokojivých podmínkách.
6. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA
Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení a větrání
musí být navrženy a postaveny takovým způsobem,
aby spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem na klimatické podmínky místa a požadavky uživatelů.
7. UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
Stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým způsobem, aby bylo zajištěno udržitelné využití přírodních zdrojů a zejména:
• opětovné využití nebo recyklovatelnost staveb, použitých materiálů a částí po zbourání;
• životnost staveb;
• použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě.

Z jaké legislativy se vychází a co je třeba dodržovat?

Certifikace podle Dokumentu národní kvality
ADMD je nejlepší vizitkou zhotovitele kvalitní dřevostavby a jistotou pro stavebníka

• Zákon č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích
na výrobky
• Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV
312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

Dokument národní kvality (DNK) je směrnicí o zajišťování a dodržování kvality montovaných domů na bázi
dřeva zaměřený na projekční a technickou přípravu,
kvalitu materiálů, deklaraci základních požadavků na

konstrukce podle stavebního zákona a prováděcí činnosti (montáž, výroba prefabrikátů atd.).
Zatímco základní certifikace, vyžadovaná zákonem
o technických požadavcích na výrobky, požaduje kontrolu pouze jednou za rok ve výrobním závodě a zaměřuje se jen na finální výrobek, tedy panel, kontrola
podle DNK probíhá u firem z ADMD jak ve výrobě, tak
i přímo na staveništi během montáže, kde je formou
externího auditu posouzeno dodržování technologické kázně, stanovuje a sleduje se systém kritických
bodů konstrukce, povinně se provádí Blower door
test, a to vše minimálně dvakrát ročně. Dokument národní kvality je cenný také v tom, že řeší a kontroluje
jenom panelovou, ale i staveništní montáž.
Prostřednictvím DNK dostávají potencionální investoři k dispozici nástroj, který objektivně prokáže, že firma, která disponuje certifikátem DNK, je kompetentní
dostát svým proklamacím a investované prostředky
zhodnotí v hodnotnou investicí v podobě kvalitního
rodinného domu. Pro zájemce o výstavbu dřevostavby je certifikace, resp. značka DNK, která byla po
splnění všech podmínek udělena zhotoviteli domu,
jednoznačným signálem, že vybraná firma je schopna
dostát svým závazkům.
Prokazatelnou hodnotu certifikace podle DNK oceňují a zohledňují také některé naše banky, které investorům zajistí financování nové dřevostavby od člena
ADMD za zvýhodněných podmínek.

Značka přidělená členům ADMD obsahuje číslo, které
slouží k identifikaci jednotlivých členů a jejich certifikátů.
Ing. Vratislav Blaha, předseda ADMD
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Nový člen ADMD

Jaký je Váš nejprodávanější dům?
Velmi žádaným a oblíbeným domem je FACE pro svou
jednoduchost, variabilitu a estetiku. Postavili jsme ho
již v mnoha podobách.
V podhůří Jizerských hor jsme právě dokončili FACE
3 000 v pasivním provedení. Dům se sedlovou střechou a obdélníkovým půdorysem s dispozicí 5+1 splňuje místní regulativa a zaujme přitom svou jedinečností. Dominantou je zde zvýrazněné velké okno
sloužící k propojení s okolní krajinou na jehož parapetu se dá sedět. Osobité zpracování dřevohliníkových
okenních sestav přináší majitelům krásné výhledy do
krajiny. Přízemí nabízí velkou společenskou místnost
s jídelnou, také pracovnu, koupelnu se saunou, techn.
místnost a kolárnu. V patře domu je ložnice s 2. koupelnou, šatna a velký dětský pokoj o 28 m2. Pohled
z galerie je nevšedním zážitkem.
Více na www.natur-house.cz
Čím si myslíte, že je Vaše společnost zajímavá?
NATUR HOUSE s.r.o. je na stavebním trhu již přes
dvacet let. Naše jedinečnost se odvíjí právě od našich zkušeností. Klientům nabízíme náš přístup, který

se zakládá právě na nich. Máme svou vlastní certifikovanou výrobu na unikátní obvodové stěny STYL
a NATUR. Používáme kvalitní ekologické materiály,
důležitost přikládáme preciznosti, řemeslu a servisu.
Jsme oslovováni jak investory, kteří dávají přednost
osobitosti a nadstandardnímu pojetí stavby tak investory, kteří preferují jednoduché typové domy. Další oblastí výstavby NH jsou mateřské školy, bytové domy.
Aktuálně nyní stavíme wellness areál v Břeclavi.
Každý projekt je pro nás cenným, ke každému přistupujeme s největší péčí a zájmem. Osvědčení architekti a projektanti NATUR HOUSE jsou zárukou kvality a nadčasovosti.
Nabízíme Vám tři kategorie dokončenosti stavby: BASIC, MEDIUM a COMPLETE. Vybavení domů je ve
standardním nebo individuálním provedení. Kvalitu
naší práce klientům dokazujeme zkouškou BLOWER
DOOR testu, který zjistí vzduchotěsnost domu a jeho
energetickou náročnost. Tento test je od nás zdarma.
Nový přehledný katalog vybavení Vám rádi zašleme.
Předáním klíče však naše spolupráce nekončí. Chceme být spolehlivým partnerem i nadále. S klienty
máme domluveny pravidelné servisní prohlídky domů,
spolupráci a služby s nimi rozšiřujeme.

Jakou zajímavou stavbu jste v poslední době realizovali-přibližte nám ji.
Tento rok jsme připravili novou řadu domů, která zcela
vystihuje náš přístup a naše vize. Tyto přízemní domy
se sedlovou střechou ve variantách od 1+kk až po
7+kk se staly velmi oblíbenými.
V obývacím pokoji je strop otevřený do krovu, počet
pokojů je zde možné uzpůsobit dle potřeby. Všechny
verze mají prostornou technickou místnost přístupnou
z předsíně. Od dispozice 3+kk a výše jsou v domě
dvě koupelny.
Moderní vzhled domu je dán jednoduchou jasnou dispozicí a materiálovým provedením. Štíty domu jsou
chráněny větším přesahem střechy, boky jsou z odolného trvanlivého materiálu.

Tvoříme domy pro Váš pocit jistoty

NATUR HOUSE s.r.o.
Zámecká 1,
538 42 Ronov nad Doubravou
+420 725 175 174
info@natur-house.cz
www.natur-house.cz
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Generální partner ADMD

Veletrh dřevostavby, veletrh For Wood

Konec s praskajícími stěnami v dřevostavbách a správné napojení
obvodové stěny na základovou desku díky výplňové maltě fermacell
Společnost Fermacell dlouhodobě prezentuje klíčové
detaily konstrukcí a vysvětluje, čemu mají projektanti,
architekti a montážní firmy při projektování a montáži
konstrukcí na bázi dřeva věnovat zvláštní pozornost.
Důležité je například správné řešení přechodu od
masivní k dřevěné konstrukci. Dobrým pomocníkem
při realizaci tohoto konstrukčního detailu je výplňová
malta fermacell.
„Kromě nezpochybnitelných pozitiv dřevostaveb musíme mluvit i o problémech, k nimž vedou nedostatky v plánování a provádění či neznalost důležitých
stavebně konstrukčních souvislostí dřevostaveb. Navrhovatelé i realizační firmy by proto vždy měli znát
odpovědi na otázky „Co je důležité při navrhování
konstrukcí na bázi dřeva?“ nebo „Čemu je třeba věnovat zvláštní pozornost?“. Obzvlášť citlivá je například oblast soklu, který umožňuje přechod od masivní
k dřevěné konstrukci. Správně je v tomto případě třeba řešit napojení konstrukce na bázi dřeva na základovou desku, která má vždy tolerance tloušťky a není
nikdy úplně rovná. Nutné je také zohlednit celoplošný
přenos zatížení z obvodové stěny do základové desky.“ říká Dipl.-Ing.(FH) Jaroslav Benák, vedoucí technického oddělení společnosti Fermacell.
Podmaltování prahu stěny nebo podložení špalíky
Betonová základová deska má vždy tolerance. U zděných staveb to zpravidla vyrovnají různě silné maltové
spáry, u dřevostaveb to však není možné. Proto se
musí vyrovnání výškových rozdílů (nerovností) mezi
základem a prahem stěny provést dodatečně. Běžně
se používají dvě různé metody – podmaltování prahu
stěny nebo osazení stěny do výplňové malty.

nové prvky podkládají distanční destičky nebo špalíky. Poté se spára vyplní výplňovou maltou fermacell,
která zaručuje celoplošné vyplnění spáry a přenos zatížení na základovou desku.
Kromě podmaltování je také možnost osadit stěnu přímo do připravené výplňové malty. V tomto případě je
nachystána výplňová malta na základové desce a dle
statiky jsou v rozteči 62,5 mm nebo 125 mm připraveny výškové špalíky. Následně se celý panel osadí na
připravenou desku. Malta se přizpůsobí a vyplní každou nerovnost. Maximální tloušťka vrstvy je 40 mm,
minimální 5 mm.
Špalíky musí být dostatečně odolné: z rezistentního
dřeva, ještě lépe z kovu nebo umělé hmoty, protože
natrvalo zůstávají pod dřevěnými stěnami.
Závěr
Napojení stěny na základovou desku musí pohltit
vertikální zatížení a přenést jej na základovou desku
(nebo desku sklepa). Malta se nesmršťuje jako např.
normálně používané malty, zvětšuje objem v průběhu
dvou hodin a celoplošně přenáší zatížení. Mezi další funkce patří eliminace tepelných mostů, vyrovnání
tolerancí mezi stěnou a základovou deskou či napojení, resp. vytvoření vzduchotěsné roviny. Důležitá je
také funkční snadná montáž, ochrana před hmyzem
a drobnými zvířaty a konečný vzhled. Všechny výše
uvedené funkce spolehlivě plní výplňová malta fermacell.

U první metody zůstává pod dolními pásy spára nejméně 2 cm.
Pokud jsou spáry užší, nedovolují čisté celoplošné
podmaltování prahu stěny. U této metody se pod stě-
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Dřevo ve stavbách

Významný partner ADMD

Dřevo v moderních dřevostavbách
Dřevostavby si v dnešní době získávají čím dál více
zákazníků a jejich popularita mezi staviteli stoupá.
Jaké dřevo se ve stavbách nejvíce používá a je ho
v našich lesích dostatek? Někdy se dokonce setkávám s názorem, že si zákazníci nechtějí stavět dřevostavbu, protože dřeva je v našich lesích málo a oni by
tak ničili životní prostředí, a zejména naše lesy. Podíváme se tedy na to, jak to se dřevem ve stavbách
opravdu je.
Na dřevěné domy se nejvíce využívá smrkové dřevo
a v menší míře i dřevo z borovice. Obsahuje totiž velké množství pryskyřice a nemá příliš pravidelný tvar
kmene. Opracované, vysušené dřevo ve tvaru hranolu je jedním ze základních dřevěných materiálů. To se
však nejčastěji používá v krovech, případně na konstrukce, jako jsou pergoly či altány. Pro nosné účely
ve stěnách dřevostaveb se nejčastěji používají KVH
hranoly, OSB desky a CLT panely. Jejich použití záleží zejména na druhu konstrukce dřevostavby.

spojené OSB deskou.
Dalším velmi častým materiálem, ze kterého se staví
dnešní moderní dřevostavby je CLT panel. Jde o panel, kde jsou desky slepeny křížem v několika vrstvách do velikosti celostěnnového dílce. Jednotlivé
prvky se k sobě také spojují cinkovým spojem. Tento
panel je sám o sobě nosný.
Dále se dřevo v konstrukci dřevostavby využívá jako
izolant ve formě dřevovláknité izolace, případně jako
dřevěný obklad. To jak z interiéru, tak z exteriéru. Pro
tento účel se však využívá jiných dřevin, pro venkovní
obklad se nejvíce využívá dřevo modřínu, v interiéru
je to většinou na požadavcích zákazníka.

Nosnou konstrukci sloupkové dřevostavby velmi často tvoří KVH hranol a velkoplošné materiály, nejčastěji
OSB deska.
KVH hranol (z německého názvu konstruktionsvollholtz) – což je hranol, ze kterého jsou vymanipulované suky, praskliny případně další vady dřeva, které
snižují jeho kvalitu. Výhodou tohoto materiálu jsou
jeho přesně dané vlastnosti – vlhkost 15 % s možnou odchylkou 2 %, rozměry – trám se vyrábí jako
nekonečný hranol, který se pak krátí na požadované
délky (nejdelší je však 13 m, kvůli přepravě) a tvarová
stálost, ta je zajištěna díky kvalitě dřeva. Možná Vás
napadlo, jak je možné, že se hranol vyrábí jako nekonečný. Když se ze dřeva vymanipulují části, které
nejsou pro tento materiál vhodné, spojují se jednotlivé
části na cinkový (zubový) spoj. (viz obr. 1)
OSB desky (z anglického názvu Oriented standard
board) se vyrábí lisováním dřevěných štěpek ve třech
a více vrstvách. Každá vrstva je přitom kolmá k vedlejší vrstvě, proto je v názvu desky uvedeno, že se jedná
o orientované štěpky, i když to tak na první pohled
nemusí vypadat. Jejich hrany se pak opatřují perem
a drážkou, nebo mají hrany rovné.

Možná je zajímavé podívat se, jaká je spotřeba dřeva
na nosnou konstrukci rodinných domů. Průběrná spotřeba dřeva na rodinný dům je v případě sloupkové
konstrukce přibližně 20 m3 a v případě použití stěn
z CLT panelů přibližně 40 m3. Přičemž, objem stromu
smrku i borovice je při těžbě (stáří stromu 80–100 let)
mezi 1,8–2,5 m3 dřeva. Při pilařském zpracování dříví
je výtěžnost řeziva přibližně 60 %. Na jeden rodinný
dům, který je stavěný sloupkovou konstrukcí, je tedy
potřeba přibližně 16 stromů.
Nyní se podíváme na to, jestli máme pro takové stavění dostatek dřeva v našich lesích. Mám pro Vás
dobrou zprávu! Dřeva v našich lesích je dost! Podle
statistik z roku 2015 se zásoba dříví v našich lesích od

Nemusíme se tedy bát, pořídit si do naší nové dřevostavby i dřevěnou vařečku!
Ing. Lenka Trandová
Asociace dodavatelů montovaných domů

Zdravá foukaná izolace Climatizer Plus

Poradí si s vlhkostí

Izolace Climatizer Plus je ideálním materiálem pro
dřevostaveby. Dokonale vyplní všechny detaily konstrukcí. Izolace na bázi celulózových vláken dokáže
v dřevostavbě předejít mnoha úskalím a nebezpečím.

Odvést vlhkost z konstrukce pryč je důležitá vlastnost
zejména pro difuzně otevřené skladby. Climatizer
Plus umí vlhkost pojmout do své jedinečné struktury. Ochrání nosné konstrukce od vlhka a plísní. Pro
správnou redistribuci vlhkosti je nutné mít ve skladbě stěny parobrzdnou membránu, která tento princip
umožní (např. systém „pro clima Intello“).

Nepustí horko, akumuluje teplo

obr. 1

roku 1930 zdvojnásobila. Navíc se dlouhodobě rozšiřuje plocha porostlá lesem, která nyní zabírá přibližně
34 % našeho území. V roce 2015 se plocha lesa zvýšila o 2 016 hektarů. Pro Vaši představu – Václavské
náměstí v Praze má 4 hektary. Ročně se plocha lesa
tedy zvětšila o 504 Václavských náměstí. (zdroj: Dřevo je cesta, článek Dobrá zpráva: lesů přibývá a ÚHÚL
Brandýs nad Labem)

Climatizer Plus zajistí stabilní příjemnou teplotu během celého roku. Co je tou unikátní vlastností Climatizeru Plus? Měrná tepelná kapacita (měrné teplo)
s hodnotou až 2141J/kg*K. Climatizer Plus díky vysoké hodnotě měrného tepla akumuluje vyrobené teplo
nebo naopak v parných létech zadrží nesnesitelné
horko z venku. Jde o dvojí efekt. Je to ideální izolant
pro konstrukce podkroví a střech.

Zdravé vnitřní prostředí bez plísní a alergií
Climatizer Plus umožňuje větrání konstrukce (dýchání). Zabrání tvorbě plísní, hub a alergenů. Tuto vlastnost ocení především matky, děti a lidé trpící alergiemi a astmatem.
Rychlá aplikace pro všechny konstrukce
Climatizer Plus má nejdelší záruku na trhu v délce
20 let. Zaizolovat dokáže všechny konstrukce domu.
Aplikace materiálu je rychlá, čistá a bezodpadová. Climatizer Plus, zdravá foukaná izolace.

V konstrukci sloupkové dřevostavby se také mohou
objevit Ɪ nosníky. Většinou se jedná o dva trámky,
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Nový partner ADMD

Partneři ADMD

SCHIEDEL slaví 25 let na českém trhu
Společnost Schiedel letos slaví 25 let na českém
trhu. Značka, která se v Evropě těší více jak 70leté
tradici, udává trend v oblasti výroby a vývoje komínových systémů.

nové systémy, ale vstupem do dalšího odvětví jsme
se takzvaně postavili na obě nohy. Věříme, že díky
této nově nabyté stabilitě, lépe ustojíme i případné krize,“ říká Ing. Tomáš Pogány.

Komíny zaznamenaly zejména ve 2. polovině 20. století a na přelomu milénia obrovský pokrok. Pryč jsou
doby, kdy komín představoval jednoduchou šachtu
postavenou z kamene či cihel. Současné nároky na
komínový systém jsou nesrovnatelné. Společnost
Schiedel pravidelně uvádí na trh komínové systémy,
které doslova překračují stín svých předchůdců.

www.schiedel.cz

„Komín je pomyslným srdcem domu a jeho kvalita je
pro dům klíčová. Naše firma se snaží po celou dobu
své existence předkládat svým zákazníkům to nejlepší, co se funkčnosti a bezpečí týká. Vzhledem k dlouhé historii firmy jsme v současnosti jedni z mála na
trhu, kteří jsou schopni obhájit 30letou záruku na komínové systémy.“ komentuje významné výročí jednatel společnosti Schiedel ČR Ing. Tomáš Pogány.
25 let = 25 projektů pro dobrou věc
Čtvrtstoletí působení na českém trhu je jistě důvod
k oslavám, ale společnost Schiedel se rozhodla jít trochu jinou cestou. „Naše firma cítí zodpovědnost nejen
za naše produkty, ale i za prostředí, které nás obklopuje, proto jsme vyzvali naše zaměstnance, aby navrhli společnost či projekt z jejich okolí, který by stálo
za to podpořit.“ líčí plány na jubilejní rok Ing. Tomáš
Pogány. Vedení společnosti vybere z návrhů 25 projektů, které v průběhu roku podpoří částkou 10 000
korun. Celkově tak na podporu lokálních projektů vynaloží 250 000 Kč.
Poučení z krize – rozšiřování portfolia je klíčové
Schiedel rozšířil v posledních letech výrobu komínových systémů o další segment - krbová kamna.
Ta dodává v kompletu s komínovým systémem pod
názvem Kingfire. Jedná se o monolitické komínové
systémy s integrovanou krbovou vložkou. Cílem je
rozšíření portfolia firmy a lepší konkurenceschopnost
na trhu. „Prodeje monolitických komínových systémů
s integrovanou krbovou vložkou rok od roku stoupají
a my se snažíme reagovat na požadavky našich klientů každoročním uváděním novinek v tomto segmentu. Základ naší výroby stále zajišťují klasické komí-
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Schiedel s.r.o.
Horoušanská 286, 250 81 Nehvizdy
+420 326 999 011
schiedel@schiedel.cz
www.schiedel.com/cz
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Členové ADMD
3AE s. r. o.
+420 774 221 682
team@3ae.cz
www.3ae.cz
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Partneři ADMD
ALFAHAUS s.r.o.
+420 381 210 863
info@alfahaus.cz
www.alfahaus.cz

A T R I U M , s. r. o.
+420 376 512 087
info@atrium.cz
www.atrium.cz

Avanta Systeme spol. s. r. o.
+420 541 240 525
info@avanta.cz
www.avanta.cz

CZECH PAN s. r. o.
+420 412 384 912
info@czechpan.cz
www.czechpan.cz

DBH s.r.o.
+420 416 878 304
dbh@dbh.cz
www.drevostavby-dbh.cz

DOMY D.N.E.S. s. r. o.
+420 568 841 104
info@domydnes.cz
www.domy-dnes.cz

ELK s.r.o.
+420 381 604 101
elk@elk.cz
www.elk.cz

Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.
+420 376 535 111
chanovice@haas-fertigbau.cz
www.haas-fertigbau.cz

Holiday-Pacific Homes-Bohemia,
spol. s r.o.
+420 499 624 414
info@holidaypacific.cz
www.holidaypacific.cz

MORAVSKE DŘEVOSTAVBY s.r.o.
+420 723 885 175
info@moravskedrevostavby.cz
www.moravske-drevostavby.cz

MS HAUS s. r. o.
+420 495 219 067
info@ms-haus.cz
www.ms-haus.cz

NATUR HOUSE s.r.o.
+420 725 175 174
info@natur-house.cz
www.natur-house.cz

NEMA, spol. s r.o.
+420 722 616 602
poptavka@nema-drevostavby.cz
www.nema.cz

Origis s.r.o.
+420 725 056 004
info@origis.cz
www.origis.cz

PALIS PLZEŇ, spol. s.r.o.
+420 602 421 992
palis@palis.cz
www.palis.cz

Profi-Gips s.r.o.
+420 737 811 060
info@profi-gips.cz
www.profi-gips.cz

PURLIVE, spol. s r.o.
www.purlive.cz

QUICKHAUS s.r.o.
+420 721 555 500
info@quickhaus.cz
www.quickhaus.cz

STAVEX Kutná Hora s.r.o.
+420 327 515 460
stavex@stavex.cz
www.stavex.cz

VARIO VILA s.r.o.
+420 587 439 831
variovila@variovila.cz
www.variovila.cz

VESPER FRAMES s.r.o.
+420 595 172 552
domov.od@vesperhomes.cz
www.vesperhomes.cz

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

VS DOMY, a.s.
+420 571 411 131
obchod@vsdomy.com
www.vsdomy.com

Generální partner

Mediální partner
PRO VOBIS s. r. o.
info@provobis.cz
www.drevostavby.cz

Fermacell GmbH, organizační
složka
+ 420 296 384 330
fermacell-cz@jameshardie.com
www.fermacell.cz

Dřevostavitel
info@drevostavitel.cz
www.drevostavitel.cz

Významní partneři
„J.A.P.“ spol. s r.o.
+420 581 587 811
jap@japcz.cz
www.japcz.cz

CIUR a.s.
info@ciur.cz
www.ciur.cz

Partneři
Adler Česko s. r. o.
www.lakyadler.cz

Admonter
www.admonter.at

BRAMAC střešní systémy
spol. s.r.o.
www.bramac.cz

ČP - STAV s.r.o.
www.cpstav.cz

Saint-Gobain Construction
Products CZ a.s., Divize Isover
www.isover.cz

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
www.rigips.cz

EVEREL s.r.o.
www.everel.cz

Fischer international s.r.o.
www.fischer-cz.cz

HAIDY a.s.
www.haidy.cz

Heat Energy s.r.o.
www.heatflow.cz

HELLA stínící technika s.r.o.
www.hella.info.cz

HPM TEC, s.r.o.
www.hpmtec.cz

JH SOLAR s.r.o.
www.jhsolar.cz

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
www.knaufinsulation.cz

KOMÍNY CZ s r.o.
www.kominycz.org

KRONOSPAN OSB, spol. s r.o.
kronospan-express.com

Lindab s.r.o.
www.lindab.com

MESSY s.r.o.
www.kominy.messy.cz

HENKEL ČR, spol. s r.o.
www.ceresit.cz

NEWAG
- centrální vysavače Husky
www.husky.cz

OPTIMA HEATING s.r.o.
www.skorsten.cz

SAPELI, a.s.
www.sapeli.cz

SEMA
www.sema-soft.cz

Serafin Campestrini s.r.o.
www.feelwood.cz

Schiedel, s.r.o.
www.schiedel.com/cz

STACHEMA CZ s.r.o.
www.stachema.cz

Sto s.r.o.
www.sto.cz

SWN Moravia s.r.o.
www.swn.cz

URSA CZ s.r.o.
www.ursa.cz

VELUX Česká republika, s.r.o.
www.velux.cz

Výzkumný a vývojový ústav
dřevařský, Praha, s.p.
www.drevarskyustav.cz

Wippro
www.wippro.at

WEDI GmbH
www.konstrukcnidesky.cz

WindowStar s.r.o.
www.windowstar.cz

Zehnder Group
Czech Republic s.r.o.
www.zehnder.cz
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Den dřevostaveb

Asociace dodavatelů montovaných domů Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH
DŘEVOSTAVEB 2018
Sobota 6. 10. 2018 od 10:00 do 17:00,
po celé České republice
Seznam staveb najdete
od 18. 9. 2018 na

www.DenDrevostaveb.cz

Asociace dodavatelů montovaných domů

www.admd.cz
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