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Aktivně působím v  dřevostavbách již od roku 
1989. Tehdy byly rodinné domy, jejichž základním 
konstrukčním prvkem bylo dřevo, velkou raritou. 
Postupně se dřevostavby vyvíjely, vznikaly nové 
materiály s  daleko lepšími vlastnostmi, s  nižším nebo 
nulovým obsahem zdraví škodlivých látek. I lidé, kteří se 
na výrobě a  montážích dřevostaveb podíleli, zvyšovali 
svoji odbornost a naučili se odvádět velmi precizní práci, 
což je u  domů tohoto typu velmi zásadní. I  budoucí 
stavebníci začali dřevostavbám věřit a  to na základě 
výborných referencí od již bydlících uživatelů domů. 
Mluvím zde samozřejmě hlavně za firmy z  ADMD, 
které neustále pracují na vývoji nových a  funkčních 
detailů tak, aby dům ze dřeva byl bezpečný a  svoji 
trvanlivostí se vyrovnal nebo překonal stavby v  jiných 
konstrukčních systémech. Mohu s klidným svědomím 
říci, že technologickou vyzrálostí, konstrukčními 
skladbami a  řemeslným zpracováním patříme k  užší 
evropské elitě. Dnešní situace na trhu materiálů, energií 
a subdodavatelů však přináší bezprecedentní zvyšování 
cen, které se bohužel odráží na prudce se zvyšujících 
cenách staveb, tedy i  dřevostaveb. ADMD vždy 
deklarovala a propagovala víru v kvalitní dřevostavbu od 
svých členů, kteří jako jedni z mála na trhu dobrovolně 
a  úspěšně každoročně absolvují velmi přísnou 
certifikaci DNK. Bohužel současná doba turbulentního 
zdražování přináší velmi negativní skutečnosti na 
dřevostavbařském trhu obecně. Firmy, které nejsou 
pravidelně certifikovány, hledají alternativy v levnějších 

a  méně kvalitních materiálech, subdodavatelích, kteří 
neznají zásady práce v  dřevostavbách a  hrozí daleko 
větší riziko zaplavení trhu nekvalitními dřevostavbami. 
Tím vznikají i  větší rozdíly v  nabídkových cenách od 
jednotlivých dodavatelů dřevostaveb, které navíc 
nemohou být garantovány. Mnozí stavebníci v  tuto 
chvíli hledají alternativy, dřevostavbě věří, ale hledají 
možnosti, jak postavit co možná nejlevněji. Velké rozdíly 
v  cenách jsou vždy něčím podloženy. A  rozhodně tu 
nejzásadnější roli nehrají firemní režie nebo vynaložené 
marketingové náklady. Velký vliv má materiálová 
skladba a to jak na dřevostavbu, tak i na jednotlivé další 
řemeslné komponenty, funkčnost a finanční náročnost 
jednotlivých detailů, technologické vybavení, vlastní 
lidské zdroje na velmi vysoké úrovni a  samozřejmě 
i serióznost a záruční i pozáruční servis. Naopak, kvalitní 
dřevostavbařské firmy mají propracovanou logistiku 
a vysokou produktivitu práce. 

Proto pár slov na závěr. Přeji Vám všem budoucím 
stavebníkům, aby jste se ve výběru budoucího 
dodavatele dřevostavby rozhodli správně. Buďte při 
svém rozhodování obezřetní, aby jste si v  budoucnu 
mohli užívat komfortního bydlení v kvalitní dřevostavbě. 

Svět dřevostaveb pohledem  
Oldřicha Šebka
Vážení budoucí stavebníci, tento úvodník našeho bulletinu je 
věnovaný Vám, těm, kteří se nyní rozhodujete, jak zrealizovat 
svůj sen o vlastním bydlení v kvalitní dřevostavbě. 

ADMD  / www.admd.cz

ADMD JSME ČLENEM

Oldřich Šebek
čestný člen ADMD
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PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO ČLENA ADMD

www.allstav.cz

www.czechpan.cz

www.domy-dnes.cz

NOVINK Y OD ČLENŮ

Tento moderní bungalov se nachází v  Mnichovicích 
nedaleko Prahy. Byl postaven na zakázku dle 
individuálního architektonického návrhu. Zastavěná 
plocha činí 192 m2. Interiér disponuje prostornými 
pokoji, které jsou prosvětleny díky velkým 
posuvným dveřím. Výrazným prvkem této stavby 
je terasa s  průhledným zastřešením a  žaluziemi. 
Součástí domu je i dřevěné kryté stání pro dva vozy.

DOMY D.N.E.S.
Rodinný dům nedaleko Prahy vznikl na základě 
individuálních požadavků majitelů tak, aby vyhovoval 
potřebám pětičlenné rodiny. Prostorně a  chytře 
řešený interiér, jehož dominantou je hlavní obytný 
prostor s  krbovými kamny, kuchyní a  jídelnou, 
na kterou přímo navazuje zastřešená terasa, 
orientovaná na jižní stranu. Majitelé kladli velký 
důraz na úložné prostory a  prosvětlenost interiérů.

FOREST GARDEN – bydlení v lesní 
zahradě na Vysočině
Půdorys je navržen jako obdélník o  velikosti cca  
4,2 m × 7,5 m, s  předsazenou zastřešenou verandou 
činí délka 10,6 m. Přízemí je řešeno jako byt typu 1+kk 
s  obývací částí, kuchyní, ložnicí a  koupelnou s  WC. 
V  podkroví vzniklo velmi komfortní zázemí pro další 
spaní. Je nutné podtrhnout hlavní výhody stavebního 
systému K-KONTROL® a  I-OSB™: rychlost výstavby, 
suchá, jednoduchá, přesná montáž a  energetická 
nenáročnost!

MODERNÍ BUNGALOV  
V MNICHOVICÍCH

DŘEVO-HOUSE S .R .O.

Staré náměstí 27a 
Brno 619 00

+420 702 126 860
Jordan@drevo-house.cz

www.drevo-house.cz

Příběh firmy Dřevo-House s.r.o. začal v  roce 2015, kdy byla firma 
založena. Fakticky se může zdát, že jsme nováčkem na českém 
trhu, ale celá společnost čerpá ze zkušeností zakladatelů firmy, kteří 
působili v  nadnárodních firmách a  mají za sebou řadu úspěšných 
projektů na území ČR, ale také v  zahraničí. Tyto zkušenosti rádi 
předáváme dál a  vytváříme tím mladý kolektiv kvalifikovaných 
pracovníků. Především jsme však lidé, kteří jsou nadšeni svou prací. 
Prostě parta nadšenců do dřevostaveb, kteří svou práci milují a baví je 
pouštět se do nových výzev. Rádi posouváme limity v oblasti výstavby 
dřevostaveb a  zároveň a  s  ochotou nasloucháme svému okolí. Rádi 
své myšlenky probíráme se zkušenými kolegy a společnostmi, které 
zde působí delší dobu.

Hlavním programem společnosti je výroba a montáž prefabrikovaných 
panelových dřevostaveb. V  tomto segmentu se soustředíme spíše 
na individuální a  architektonicky hodnotovou výstavbu. Avšak 
nepohrdneme ani katalogovým domem. Cíl je vždy stejný - technicky 
a  technologicky propracovaný dům s  důrazem na moderní metody 
a  materiály v  kombinaci se spokojeným zákazníkem. Pokud nám 
to legislativa a  pozemek dovolí, rádi se také zabýváme výrobou 
Mobilhouse, tzv modulových domů. 

Preferujeme neformální pracovní prostředí a  jsme potěšení, když se 
z našich klientů stávají naši přátelé. Společně s Vámi chceme posouvat 
obor dřevostaveb na vrchol českého stavebnictví. 

DŘEVO-HOUSE

Nebuď poleno 
a dej šanci dřevostavbě
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Moderní bydlení 
pro mladou rodinu

Moderní dřevostavbu si mladá rodina nechala 
zrealizovat na klíč podle svých představ. Jednopodlažní 
dům s dispozicí 4+kk s terasou, bazénem a garáží pro 
dvě auta je zařízen v  moderním, čistém, ale přesto 
útulném stylu. Hlavní částí domu je krásně prosvětlený 
obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou. Dále jsou 
v  domě dva dětské pokoje, ložnice, šatna, koupelna, 
WC.

Ideální domov pro rodinu
Rodinný dům Spring 3-134 z  nabídky typových domů 
Haas si získal srdce zákazníků, a to díky promyšlenému 
půdorysu. Na velkorysé užitné ploše 134 m2 ukrývá 
v přízemí prostorný obývací pokoj s kuchyní a  jídelnou, 
studio nebo pracovnu, a  navíc šatnu a  technickou 
místnost. V  patře prostor doplňují tři ložnice, 
koupelna a  komora. Konstrukce domů Haas splňují 
parametry, které jsou definovány pro pasivní domy.

www.haas-fertigbau.cz

www.lucern.cz

www.moravske-drevostavby.cz

Klaret na Vysočině
Přízemní dům Klaret s  dispozicí 4+kk na 100 m2 
užitné plochy patří mezi naše nejoblíbenější domy 
a  právě tento jsme před téměř třemi lety stavěli 
na jihozápadním okraji Vysočiny. Dům je navržen 
jako difuzně otevřená montovaná dřevostavba, 
je vybaven celoplošným podlahovým vytápěním 
a řízeným větráním se zpětným ziskem tepla. Stavbu 
jsme realizovali až na klíč vč. základové desky. 

www.ms-haus.cz

www.palis.cz

www.profi-gips.cz

Bungalov MS 04 byl vybrán z  katalogu společnosti 
MS HAUS a  upraven dle přání zákazníka. Užitná 
plocha bungalovu 104 m2 o dispozici 4 + kk poskytuje  
majitelům pohodlné bydlení pro celou rodinu. Dům 
má hlavní obytnou místnost spojenou s kuchyňským 
koutem v  jejímž centru je komín s  vestavěnými  
krbovými kamny. Dále jsou zde další tři obytné 
místnosti, prostorná koupelna a  nezbytná technická 
místnost.

Dřevostavba v Národním 
parku Podyjí

Realizace dřevostavby dle regulací Národního parku 
Podyjí. Difuzně otevřená konstrukce se sedlovou 
střechou na původním půdorysu zdemolované stavby 
ve vinařské obci Popice, okres Znojmo. Zastavěná 
plocha domu 156,5 m2, dispozice 4+1. Vytápění 
pomocí plynového kotle a teplovodního podlahového 
rozvodu, centrální rekuperační jednotka, dřevěná 
okna, vnitřní opláštění pomocí desek Rigistabil.

Neobyčejně chytrá dřevostavba

Stavebník se rozhodl pro vzhled stavby, který zapadne 
do předměstí krajského města. Jednoduché tvary 
jsou spárovány s tím, co je „pod povrchem“ – úsporný 
dům s  pasivní obálkou, šetrné vytápění, komfortní 
větrání a vlastní elektřina, to vše pod kontrolou chytré 
domácnosti. Jak pár slovy stavbu definovat? Možná 
jako obyčejně neobyčejný dům.

Bungalov pod lesem
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Když už víte, co chcete
Bungalov 2020 si vysnili manželé, kteří měli jasno, co 
od nového bydlení očekávají – jednoduché přehledné 
dispozice, otevřenou centrální část s  krbem, široký 
vchod na obytnou terasu, pokoj pro vnoučata, 
garáž s  průchodem do domu. To vše Bungalov 2020 
s  obytnou plochou 140 m2 skvěle splňuje. Místo 
garáže lze umístit i další pokoj. Všechny naše projekty 
variabilně upravíme, podle představ zákazníků.

Moderní bungalov QUICK 12
Jedná se o  moderní přízemní bungalov dispozice 
4 +  1 + dvojgaráž s  plochou střechou. Vnitřní obytnou 
plochu 148 m2 doplňuje užitná plocha garáže 40,18  m2. 
Vytápění domu a  energie do domu je zajištěno 
tepelným čerpadlem a  fotovoltaickou elektrárnou 
na střeše. Teplota v  domě je regulována klimatizací. 
Obytný prostor je prosvětlen velkým HS portálem 
a  střešním světlíkem. Ze všech obytných prostor je 
umožněn vstup na velkou částečně krytou terasu.

www.quickhaus.cz

www.rpstavby.cz

www.variovila.cz

Vario Vila s.r.o.
Individuální atypický patrový dům v  pasivním 
standardu. Půdorysné rozměry 7,5 × 12,0 m. 
Dispoziční řešení 5 + kk, 112 m2 užitné plochy. 
Difuzně otevřená konstrukce s  celulózovou 
foukanou izolací Vario diffu pasiv. Vhodná volba 
kombinace materiálů dřeva a  difuzně otevřeného 
omítkového systému na fasádě domu. Vynikající 
využití menšího pozemku v  původní zástavbě.

Dobrý předvýběr je základ
Prvním zadáním do vyhledávače by ve spojení 
s  dřevostavbami mělo být slovní spojení „asociace 
ADMD“. Seskupení firem je pro hledajícího investora 
majákem, který navádí na cestu ke kvalitnímu bydlení. 
Členství v  takové asociaci není zadarmo, musí splnit 
přísné požadavky certifikace Dokument národní 
kvality. Navíc jim přináší důležité informace, jednotnou 
certifikaci i  školení pracovníků. Existence smírčího 
orgánu v  případě jakýchkoliv problémů je navíc pro 
stavebníka zárukou, že si vybere profesionály a  že 
nebude při hledání odkázán na nahodilou trefu do 
černého.

 

Podívejte se, jak jsou výrobci 
dřevostaveb certifikovaní
Dříve nebo později určitě narazíte při hledání na 
Asociaci dodavatelů montovaných domů (ADMD).  
Ta by pro vás měla při výběru představovat tzv. 
podmínkou nutnou. Jistě, kvalitní dřevostavbu vám 
může postavit i nečlenská firma, přesto vezměte v potaz 
tyto skutečnosti: všichni její členové respektují a dodržují 
požadavky Dokumentu národní kvality (DNK). Tento 
dokument se velmi přísně věnuje kvalitě dřevostaveb 
a jeho nároky na provádění stavby převyšují zákonem 
dané požadavky. Kontrolu dodržování požadavků 
DNK navíc pravidelně provádí nezávislý certifikační  
orgán – Výzkumný a  vývojový ústav dřevařský, Praha, 
s.p. O dalších službách a výhodách se dočtete na webu, 
velmi dobře je také udělaný youtube kanál ADMD.

Poradíme, jak vybrat toho  
pravého dodavatele dřevostavby
Máte pozemek a  naprosto jasno, že vaším novým domovem bude 
dřevostavba. Zbývá ještě poslední, ale klíčový krok, a to vybrat partnera, 
který vás celým procesem realizace vaší dřevostavby provede až do 
takového stupně dokončení, který bude odpovídat vašim potřebám 
a možnostem. Výběr je tedy jen a jen na vás.
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Seznam prověřených firem vám 
pomůže s výběrem 
Na stránkách ADMD najdete také přehled realizačních 
firem, které úspěšně prošly certifikací Dokumentu 
národní kvality. 

Dívejte se a ptejte se
Prohlédněte si webové stránky i  sociální sítě  
jednotlivých členů a  seznamte se, jaké typy domů 
nabízí a jaké mají reference. V prvním kole nehleďte jen 
na cenu, naopak zkuste přidat i další kritéria a až podle 
nich vybírejte firmy do užšího výběru. Pro někoho je 
důležitá velikost firmy, pro jiného zkušenosti rodiny, 
přátel a známých. Obecně je dobré poznat realizační 
firmu co nejlépe – nenechávejte vše jen na on-line 
prostředí, ale zkuste si domluvit návštěvu, podívejte 
se na technologické zázemí, neváhejte ani sledovat 
hospodářské výsledky jednotlivých firem a její majitele 
a management. Pro většinu z nás je stavba domu velkou 
investicí a proto hledejme ve stavební firmě odborného 
partnera, se kterým si proces výstavby užijeme. 

Den dřevostaveb je svátkem 
oboru a  skvělou příležitostí vidět 
to nejlepší, co náš trh nabízí

Během jednoho dne můžete vidět desítky vzorových 
a  referenčních domů jednotlivých členů ADMD 
a  v  jejich interiérech potkat odborníky a  obchodní 
zástupce, připravené odpovídat na všechny vaše 
dotazy. Akci každoročně navštíví více jak tisícovka lidí, 
kteří vážně uvažují o dřevostavbě. Je to ideální cesta, jak 
si utřídit myšlenky a představy o vašem novém bydlení.

I  u  výběru realizační firmy vaší 
dřevostavby platí, že méně je více
Pokud ještě pořád nemáte jasno a váháte, komu dát 
přednost, vyžádejte si od vašich favoritů cenovou 
nabídku. Neoslovujte však více než tři subjekty, 
kvantita by vám v tomto případě nepomohla a ztížila 
by Vám rozhodování. 

Po zvážení všech pro a proti dejte prostor pro kritéria, 
která jste v prvním kole považovali za méně významná 
– třeba vás zaujme člověk, který firmu reprezentuje, 
jeho přístup, oddanost oboru a jiné „soft skills“. 

Ať už bude váš seznam kritérií a požadavků jakýkoliv, 
u  ADMD máte jistotu, že budete vybírat mezi 
opravdovými „profíky“ ve svém oboru! 

Ing. Lenka Trandová
ředitelka ADMD

NOVÝ ROZŠÍŘENÝ POŽÁRNÍ A AKUSTICKÝ KATALOG 
SPOLEČNOSTI JAMES HARDIE EUROPE

Necelé čtyři roky po poslední aktualizaci vyšla na přelomu loňského a  le-
tošního roku „bible“ suchých konstrukcí, které v současnosti společnost James  
Hardie Europe na našem trhu nabízí – „Požární a akustický katalog fermacell®, 
JamesHardie® a Aestuver®“. Aktualizované vydání je svojí šířkou a rozsahem 
zcela mimořádné. Zatímco předchozí aktualizace této klíčové publikace před-
stavila ucelený podklad odzkoušených a  certifikovaných parametrů systémů 
fermacell®, současné vydání už v  sobě zahrnuje nejen systémy fermacell®, 
ale i  vláknocementové fasádní obklady JamesHardie® a  protipožární desky 
Aestuver®. Nové vydání publikace je mimořádné i v tom, že v něm lze na jed-
nom místě najít všechny technické parametry k požární odolnosti, akustickým 
a statickým vlastnostem, skladbám a řešením.

www.fermacell.cz

GENERÁLNÍ PARTNER

rodinných domů je ze dřeva

Každý        dům v ČR 
je dřevostavba

7.

Výstavba dřevostaveb
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PŘEDSTAVENÍ V ÝZNAMNÉHO PARTNERA

LOXONE S .R .O. MELTEM 
WÄRMERÜCKGEWIN-

NUNG GMBH & CO. KGU Staré trati 1775/3
370 11 České Budějovice

+420 380 429 000
office@loxone.cz

www.loxone.com

Podbranská 57 
341 01 Horažďovice
+420 606 603 073

d.hanzik@meltem.com 
www.meltem.com

Společnost Loxone je lídrem trhu automatizace domácností a budov. 
Od založení v roce 2009 drží pozici průkopníka v oblasti jednoduchého 
ovládání rodinných domů. Postupně systém inteligentního řízení 
pronikl i  do developerských projektů, kancelářských a  komerčních 
budov, hotelů, restaurací či speciálních aplikací. Loxone věří, že budova 
musí většinu úkolů v oblasti bezpečnosti, pohodlí a efektivity energií 
provádět sama.

Loxone odpovídá na pasivní standard dřevostaveb optimálním 
řízením technologií. Rekuperace, tepelná čerpadla či další potřebné 
technologie sjednotí do jednoho systému ovládání. Hlídá i  klíčovou 
hodnotu – vlhkost konstrukce dřevostavby. Neustálým monitoringem 
dokáže předejít škodám. Před problémy tedy chrání jak investory 
a stavitele, tak pozdější obyvatele.

Obydlím systém přináší třeba automatické zónové vytápění. V případě 
potřeby si obyvatelé teplotu nastavují v  jedné mobilní aplikaci, 
v níž mají přehled i o dalších technologiích v domě. Loxone využívá 
potenciál úspor a  soběstačnosti. Díky snadné integraci fotovoltaiky 
dokáže posílit efektivitu energií a tím snižovat uhlíkovou stopu budovy. 
Zároveň ji chrání automatickým zastavením přívodu v případě úniku 
vody. Ihned upozorní také na vznikající požár.

Loxone čerpá zkušenosti z více než 200 000 inteligentních projektů 
po celém světě. Profesionální instalace zajišťuje síť více než 17 tisíc 
Loxone Partnerů.

Historie společnosti MELTEM Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG 
sahá do roku 1980, kdy rodina Reynartzova začíná s výrobou radiálních 
odtahových ventilátorů. V  tomto roce byla založena společnost 
MELTEM Lüftungsgeräte GmbH & Co. KG a v malé dílně, v bavorském 
Gilchingu, vzniká první série dnešní úspěšné produktové řady VARIO II.

Snižování energetické náročnosti na přelomu tisíciletí přináší nové 
výzvy a  v  roce 2000 přichází nový produkt v  oblasti větrání, lokální 
větrací jednotka s  rekuperací M-WRG. Vznikají různé varianty 
i možnosti instalace těchto jednotek a z lokálních se stávají jednotky 
semicentrální, které provětrají pomocí krátkých vzduchovodů vícero 
místností.

V  současnosti je na trhu druhá evoluce rekuperačních jednotek 
M-WRG-II, které splňují nejnáročnější požadavky moderní výstavby 
a  jsou certifikovány německým institutem stavební techniky (DiBt) 
i PassivHausInstitutem Dr. Feista.

Výrobky značky MELTEM najdete nejen v rodinných domech a v bytové 
výstavbě, ale i  v  domovech seniorů, apartmánech, ordinacích 
i kancelářích.

Flexibilita, vysoký výkon, minimální hlučnost a vysoká hluková izolace 
činí naše výroby produktem, který u jiných výrobců nenajdete.

Lokální rekuperační jednotky společnosti MELTEM jsou lídrem na 
německém trhu a  postupně si budují dobré jméno po celé Evropě. 
Objevte i  Vy jejich bezchybnou funkčnost, unikátní provedení 
i dokonalé vlastnosti.

LOXONE UNIK ÁTNÍ SEMICENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTK Y S REKUPERACÍ 

13

Inteligentní automatizace 
domácností a budov.
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PŘEDSTAVENÍ V ÝZNAMNÉHO PARTNERA

M.T. A . SPOL . S R .O.

Žitenická 871/5
190 00 Praha 9

+420 602 245 707
info@mta.cz
www.mta.cz

Společnost M.T.A. spol. s. r.o. je rodinná obchodní společnost, která 
vznikla již v  roce 1991 a  specializující se především na dodávky 
konstrukčních, izolačních, těsnících a  spojovacích materiálů pro 
dřevostavby a stavebnictví. 

Dlouhodobě spolupracuje s  předními evropskými výrobci těchto 
materiálů, s tuzemskými výzkumnými a zkušebními ústavy, středními 
a  vysokými školami v  oblasti dřevostaveb. Současně s  obchodní 
činností zároveň zajišťuje technický a technologický servis realizačním 
firmám, obchodním společnostem a projekčním organizacím. 

V současné době společnost M.T.A. nabízí svým zákazníkům ucelený 
program materiálů vhodných pro hrubé konstrukce dřevostaveb 
s důrazem na ekologické materiály z obnovitelných zdrojů. V portfoliu 
společnosti proto naleznete především dřevovláknité izolační materiály 
a  konstrukční prvky STEICO, velkoplošné materiály desky OSB 
a DHF, konstrukční řezivo KVH, BSH, ale také těsnící materiály Isocell, 
terasové a  fasádní profily, speciální spojovací prvky i  sádrovláknité 
desky Fermacell. 

Společnost M.T.A. průběžně zajišťuje montážní školení pro realizační 
firmy, projektanty i studenty středních a vysokých škol v oboru. Cílem 
společnosti je zajištění kompletního servisu a plné spokojenosti nejen 
svých zákazníků v  oblasti dodávek materiálů, ale současně i  další 
rozvoj a rozšíření kvalitních dřevostaveb v rámci stavebnictví v ČR.

M.T. A .

materiály pro dřevostavby

dřevovláknité materiály STEICO

nosníky STEICO / konstrukční 
řezivo KVH, BSH / OSB desky 

EGGER / těsnící materiály Isocell

sádrovláknité desky Fermacell

STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Deutschland

+49 89 99 15 510 / info@steico.com
Obchodní zástupce: 

Zdeněk Nestrojil / +420 777 445 123
www.steico.com

Koncern STEICO vyvíjí, vyrábí a prodává ekologické stavební materiály 
z  obnovitelných přírodních surovin. Je světovou jedničkou na trhu 
v segmentu dřevovláknitých izolačních materiálů. STEICO je jediným 
výrobcem v  oboru, který nabízí integrovaný ekologický stavební 
systém pro dřevostavby. 

Rozměrová stabilita, pevnost a  odolnost, nižší hmotnost a  spotřeba 
primární energie, maximální energetická účinnost. Vrstvené dýhované 
dřevo a  I-nosníky jsou nejefektivnějším materiálem pro inovativní 
konstrukční řešení budoucnosti.

Ať už střecha, stěna nebo strop – ať modernizace nebo novostavba – 
ať stabilní izolační deska, flexibilní izolační rohož nebo foukaná izolace: 
stavební systém STEICO nabízí největší výběr ekologických izolačních 
materiálů pro celý plášť budovy.

Dřevovláknité izolační materiály STEICO jsou skutečně všestranné. 
Chrání před chladem, horkem, hlukem a vlhkostí. Zároveň jsou difúzně 
otevřené a  přispívají ke zdravému životnímu prostředí. Kromě toho 
poskytují dvojitou ochranu klimatu – protože ukládají CO2 a současně 
zabraňují jeho emisím tím, že šetří energii na vytápění.

Základem všech produktů STEICO je výhradně čerstvé, neošetřené 
jehličnaté dřevo ze zodpovědného lesního hospodářství – certifikované 
podle přísných pravidel FSC® nebo PEFC. Toto dřevo zušlechťujeme 
na vysoce kvalitní, ekologické izolační materiály podle pravidel 
udržitelného rozvoje cirkulární ekonomiky.

STEICO

Přírodní stavební systém

Kompletní přírodní stavební  
systém z obnovitelných zdrojů 
pro novostavbu i rekonstrukci.

15
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NOVINK Y OD V ÝZNAMNÝCH PARTNERŮ

CIUR významný partner ADMD

Eshop.ciur.cz je novým nástrojem společnosti CIUR, jak 
udělat nákup zdravé foukané izolace Climatizer Plus pro 
naše certifikované partnery, nákup vzduchotěsných 
systémů pro clima a  odhlučňovacích desek WOLF 
mnohem příjemnějším. Garance, kompetentnost 
a kvalita jdou ruku v  ruce i v novém prostředí online 
prodejní komunikace pod záštitou firmy CIUR.  
CIUR, příroda, technologie, odpovědnost.

Těsnící manžety Betonpres
Vlhkost proniklá na DHV nedostane šanci! Speciální 
TĚSNICÍ MANŽETY jsou součástí balení všech našich 
prostupových tvarovek. I  když střechou prochází 
třeba anténní stožár nebo komínek od plynového 
kotle, prostup skrz DHV musí zůstat vodotěsný. To 
zajišťuje právě čtvercoavá samolepící manžeta. Její 
instalace je velmi jednoduchá a  nahrazuje ostatní 
technicky náročná řešení s  odvodňovacím žlábkem. 

www.betonpres.cz

eshop.ciur.cz

www.jafholz.cz

JAF HOLZ,
Váš dodavatel CLT panelů

Společnost JAF HOLZ se zabývá prodejem materiálů 
pro výrobce dřevostaveb a  nábytku. Je odborníkem 
na dodávky produktů pro moderní dřevostavby, 
mezi které patří CLT panely. Tyto panely poskytují 
téměř neomezené možnosti ve stavebnictví 
a architektuře. Společnost nabízí technickou podporu, 
poradenství a  dodání materiálu přímo na stavbu.

www.japcz.cz

www.moistureguard.cz

www.nema.cz

NORMA PARALLEL je typ obložkového stavebního 
pouzdra, v němž jsou dvě dveřní křídla, která se zavírají 
jedním směrem paralelně za sebou. Velkou výhodou 
u  tohoto systému je, že se do jednoho pouzdra 
zasouvají dvě křídla a stačí tak menší stavební otvor. 

Vyrábíme MHM panely! 
MHM panel je masivní pevná a suchá dřevěná stěna, 
která je vyrobena bez použití lepidla nebo chemikálií.  
Je jediným sbíjeným, tedy nelepeným panelem v ČR  
a  je ideálním řešením pro nízkoenergetické nebo  
pasivní stavby. Má výborné biologické vlastnosti 
a  zároveň splňuje ty nejpřísnější technologické 
požadavky současnosti! Panely vyrábíme v  šesti  
různých tloušťkách navíc i  s  možností vnitřní  
pohledové stěny, která je krásným designovým  
prvkem každého interiéru.

MoistureGuard – Adding  
Longevity to Sustainability
Společnost MoistureGuard poskytuje unikátní systém 
kontinuálního monitoringu vlhkosti v  budovách. 
Nabízíme řešení pro rezidenční, ale i komerční objekty. 
Jsme specialisté na dřevostavby a  hybridní domy. 
Jsme partnerem stavitelů, projektantů a  architektů. 
V  ČR máme již více než 400 úspěšných instalací, 
expandujeme do Evropy.

Stavební pouzdro 
NORMA PARALLEL
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NOVINK Y OD V ÝZNAMNÝCH PARTNERŮ

Výroba masivních dřevěných  
panelů na Vysočině

Stora Enso otvírá na podzim tohoto roku v pořadí již 
čtvrtý produkční závod na výrobu a opracování panelů 
CLT. Celková roční výrobní kapacita skupiny Stora 
Enso tak přesáhne 400 000 m3 CLT panelů ročně. 
Plánovaná kapacita 120 000 m3 by měla být ve Ždírci 
nad Doubravou dosažena během následujících 2–3 let.

BIODESKA,
třívrstvá masivní deska

Ekologický materiál s  vysokou flexibilitou a  estetikou.
Přesný, automatizovaný postup vyroby ve spojení 
s  nejvyššími standardy třídění jsou základem 
našich dřevěných desek té nejvyšší kvality.

www.pfeifergroup.com/cs/

www.storaenso.com/cs-cz/

Naskenuj 
QR kód

jak postupovat při výběru 
dodavatele dřevostavby

8 TIPŮ

ADMD je nezávislým uskupením firem, které jsou 
přesvědčeny, že dřevostavby jsou tou správnou cestou 
moderní a udržitelné výstavby.

Členové jsou realizační firmy, které staví dřevostavby 
a  používají konstrukční systém vlastní, či od 
certifikovaného dodavatele stavebních dílců.

Partnery jsou výrobci nebo dodavatelé materiálů, 
technologického zařízení, služeb a  informačního 
servisu pro montované stavby na bázi dřeva.

V ADMD nabízíme poradenství a odborné informace 
z  oblasti dřevostaveb. Jsme majákem ve světě 
dřevostaveb, na který se mohou obrátit všichni 
zájemci o  výstavbu. Naším cílem je, aby se domy 
stavěly kvalitně a s ohledem na životní prostředí. Proto 
všichni naši členové splňují přísné požadavky na návrh 
i realizaci stavby podle certifikace Dokument národní 
kvality a také etický kodex ADMD. Najdete u nás také 
doporučené stavební dozory, nebo ombudsmana pro 
dřevostavby. My jsme si zamilovali dřevo a věříme, že si 
ho zamilujete i Vy.

Příběh loga ADMD
Jedním z  letošních cílů ADMD byla aktualizace loga, 
kterému jsme chtěli dodat nejen nový vzhled, ale 
především příběh, náš příběh. 

Logo má při každém pohledu připomínat nejen naše 
hodnoty, ale i naše poslání a naše vize. Bude nám tak 
pomáhat sdílet myšlenky, které nás jako tým definují. 
Co logo symbolizuje pro nás?

DŘEVO – Zelená a hnědá barva odkazují na stromy 
a  dřevo, které vidíme jako budoucnost stavebnictví 
a základní princip udržitelného stavění.

HRANOLY – Představte si konstrukci dřevostavby. 
Vidíte ty sloupky, nosníky, základové prahy? Hranol 
vedle hranolu. Stejně jako v  dřevostavbách, tak 
i v našem logu, najdete dřevěné hranoly znázorněné 
pomocí čtverců. Představují konstrukci dřevostaveb, 
jejichž kvalitu prosazujeme díky certifikátu Dokument 
národní kvality.

SPOLEČENSTVÍ – V  logu máme čtverce tři, 
ale členů a  partnerů máme desítky. Čtverce v  těsné 
blízkosti také symbolizují společenství firem, které 
v ADMD spolupracují a přes svou rozdílnost nacházejí 
společné téma v oboru dřevostaveb.

ZÁŠTITA – Stejně jako znak zaštiťuje nápis “ADMD”, 
tak i  uskupení našich členů a  partnerů zaštiťuje 
kvalitní dodavatele na našem trhu, na které se mohou 
zákazníci bez obav obrátit.

MAJÁK – Seskupení čtverců symbolizuje také maják. 
Jsme majákem ve světě dřevostaveb. Záchytným 
bodem, na který se mohou obrátit investoři i odborné 
firmy. Jsme tady pro všechny, které zajímá stavění ze 
dřeva a chtějí se informovat u nezávislého odborného 
zdroje.

RŮST – Náš znak směřuje vzhůru. Stejně tak naše 
asociace se rozrůstá, sílí a  směřuje k  vyšším cílům, 
jako je ekologie a udržitelnost, díky vzdělávání a šíření 
osvěty týkající se dřevostaveb.

Vidíte v našem logu stejné hodnoty jako my? Možná je 
to signál pro naši spolupráci. 

ADMD píše nový příběh loga
Kdo jsme a co nabízíme?

Ing. Lenka Trandová
ředitelka ADMD
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Skupina podniků Remmers, založená v  roce 1949 
Bernhardem Remmersem, je ještě dnes nezávislou 
rodinnou firmou. Vzhledem k  velké diverzifikaci 
produktového portfolia má společnost 4 divize, které 
detailně představuje na www.remmers.cz.

Remmers aktivně působí na různých trzích. Naše produkty 
a  systémy sahají od přípravků na ochranu staveb, dřeva 
a podlah až ke speciálním průmyslovým lakům.

Naše portfolio zahrnuje jak aplikaci jednotlivých 
produktů, tak kompletní koncepci a realizaci stavebního 
projektu nebo průmyslové lakovací linky.

Remmers je vedoucí značkou co se týče spolehlivosti, 
kompetentních odborných vědomostí a  služeb podle 
přání zákazníků.

Tvoříme, chráníme  
a udržujeme hodnoty

PŘEDSTAVENÍ NOV ÝCH PARTNERŮ

www.remmers.cz

Společnost působí již 27 let v  oboru bezdrátových 
technologií jako distributor GSM, UMTS, LTE, GPS, 
GLONASS modulů, modemů a  routerů. Jsme českým 
výrobcem antén, VF kabelových redukcí a dalšího M2M 
příslušenství. Vyvíjíme zařízení, aplikace a  cloudové 
služby s vysokou přidanou hodnotou pro snadné použití.

Posledních 5 let se pohybujeme v oblasti elektromobility 
jako dodavatel hardwarových komponent pro výrobu 
nabíjecích stanic. Tato spolupráce nám umožnila 
nahlédnout pod pokličku nového trendu a  sami jsme 
se rozhodli elektrifikovat naši firemní flotilu. V  nabídce 
SECTRONU naleznete stojanové AC i DC nabíjecí stanice, 
wallboxy a nabíjecí kabely. Prodejním hitem je přenosná 
AC nabíječka s nabíjecím výkonem 11 kW včetně redukcí 
pro snadné nabíjení kdekoliv. Součástí našich služeb 
je poradenství, pomoc při vyřízení státního příspěvku 
z  programu Nová zelená úsporám, instalace walboxů 
certifikovaným pracovníkem a  také vyřízení potřebné 
revizní zprávy.

Společnost SIGA je švýcarská rodinná firma s  tradicí  
výroby kvalitních lepicích pásek a  produktů pro 
vzduchotěsnou a  větrotěsnou obálku budovy od roku 
1966. Výrobky firmy SIGA se vyznačují svojí dobrou 
kvalitou a v případě lepicích pásek se jedná o produkty 
bez doby expirace a kvalitním lepením i při -10 °C. 

Firma SIGA nabízí také řešení pro detail tzv. 2. odvodňovací 
roviny pod parapetem a toto řešení odpovídá německé 
směrnici RAL, tak i  rakouské normě ON B 5320. Díky 
aplikaci produktu SIGA Fentrim IS 2 je vytvořen kvalitní 
detail chránící dřevěnou nosnou konstrukci pod 
parapetem a  v  oblasti připojovací spáry okna. Tento 
systém je testován institutem IFT Rosenheim.

SECTRON s.r.o. 

SIGA Cover AG

www.sectron.cz

www.siga.swiss/global_en

Somfy je mezinárodní skupina působící v  téměř 60 
zemích a  je světovým lídrem v  automatickém ovládání 
v  domácnostech i  komerčních budovách. Již více než 
50 let umožňuje Somfy lidem přetvářet jejich životní 
prostředí pomocí automatického ovládání tím, že 
navrhuje a  vyvíjí řešení nabízející pohodlí, bezpečnost 
a úspory energie.

Navrhujeme chytré budovy ovlivňující každodenní 
užívání staveb i stavební fyziku. Cílem je každou vybranou 
stavbu přizpůsobit potřebám lidí, kteří v  ní žijí. Daří se 
nám toho dosahovat prostřednictvím automatizované 
protisluneční ochrany s  využitím inteligentních 
ovládacích prvků pro topení, vrata a brány, světla, zámky, 
kamery a mnoho dalšího.

Somfy

www.somfy.cz
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Společnost Würth se již více než 75 let zabývá prodejem 
a  vývojem spojovacího materiálu, nářadí a  dalších 
produktů pro širokou řadu řemesel. 

Patentovaná řada vrutů ASSY 
zahrnuje více než 1 400 rozměrů 
s mnohostranným využitím včetně 
konstrukčních vrutů, vrutů pro 
střechy, výrobu a  montáž oken 
nebo stropy, podlahy a stěny. 

Geometrie závitu zabraňuje jeho stržení. Speciálně 
upravený hrot s  lineárně stoupajícím závitem stlačuje 
dřevo a minimalizuje jeho praskání. Zároveň tak urychluje 
samotné šroubování. Skupina vrutů ASSY Plus je opatřena 
vrtacím hrotem.

Samozřejmostí je ETA certifikace pro 
šroubované technické spoje, Prohlášení 
o  vlastnostech, Certifikát o  shodě a  značení CE  
na etiketě výrobku.

WOLF poskytuje kompletní řešení pro vytápění, chlazení 
a větrání již téměř 30 let. 

Účinná, robustní a  energeticky úsporná tepelná 
čerpadla, plynové kotle a  solární systémy mají dlouhou 
životnost a  mimořádně tichý provoz. Tepelná čerpadla 
WOLF prémiové kvality také chladí a  jsou šetrná 
k životnímu prostředí. Jejich instalace je rychlá a snadná. 
Větrací jednotky WOLF s  rekuperací tepla odstraňují 
plísně a  CO2, filtrují prach, pyl, bakterie a  viry. Ušetří 
až 20 % nákladů na energii! S  výkonem od 50 do 400 
m3/h a  možnosti připojení čidel vlhkosti a  CO2 zajišťují 
nepřetržitou výměnu vzduchu v místnosti.

Výrobky WOLF lze ovládat jedinou regulací, a  to i  na 
dálku prostřednictvím počítače nebo chytrého telefonu. 
Poskytujeme komplexní odborné poradenství a  návrh 
řešení na míru pro jakýkoli projekt.

Würth s.r.o.

WOLF je expert  
na vnitřní prostředí.

PŘEDSTAVENÍ NOV ÝCH PARTNERŮ

www.wuerth.cz 

www.czech.wolf.eu

NOVINK Y OD PARTNERŮ

Použitelný pro nejrozmanitější účely a  pro mnoho 
druhů povrchů, včetně možnosti použití jako 
standardní těsnicí tmel i jako přípravek pro vytváření 
vzduchotěsných povrchových úprav a  parotěsných 
zábran. Zůstává pružný a po zaschnutí je přetíratelný.

Spolehlivý dodavatel vazníkových střech, DMK system 
z  Vysočiny, je tu pro dřevostavitele, co chtějí udržet 
tempo, aniž by byla zasažena kvalita. Pomůžeme 
vazníky navrhnout do projektu, vyřešíme statiku 
a  zajistíme precizní montáž. Poptejte střechu i  Vy 
a společně najdeme řešení.

- kování na dřevěné tesařské konstrukce, 
- výrobní technologie na dřevěné příhradové konstrukce, 
- kotvy na kamenné konstrukce, 
- protištěné spony a kování na železniční pražce, 
- kování na velkoplošné obaly a nástavce europalet.

Parotěsný nátěr Flextight

Vazníky bez starostí

Společnost BOVA Březnice

shop.berner.eu/cz-cs/

www.dmk-strechy.cz

www.bova-nail.cz

Vnitřní příčky těchto modulárních dřevostaveb tvoří 
konstrukční sádrokarton RigiStabil s  technologií 
Activ’Air® divize Rigips, která snižuje koncentraci 
formaldehydu o  minimálně 70 %. Funkčnost této 
technologie dokonce potvrdil i Státní zdravotnický ústav. 

Modulové domky v  Klentnici  
vyhrály cenu za nejlepší dřevostavbu 
v soutěži Rigips Trophy 2022

www.rigips.cz
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NOVINK Y OD PARTNERŮ

Český dodavatel profesionálního LED osvětlení, 
společnost McLED s.r.o., nově dodává také horku a vlhku 
odolné LED pásky vhodné pro osvětlení saun. V nabídce 
jsou oblíbené teple bílé odstíny a  také RGB. Pásky lze 
zakoupit i v zákaznickém provedení, vč. profilů a řízení.

Investoři i  architekti ocení probarvení v  celé 
paletě barev, zvýšenou UV stabilitu i  stálost barev, 
prodlouženou životnost a  další přednosti vyplývající 
z inovativních technologií firmy Henkel - Technologie 
DoubleDry a Technologie Solar Protect.

LED pásky do saunyNová omítka Ceresit CT 76

www.mcled.czwww.henkel.com

Představujeme nový software pro analýzu dřevěných 
konstrukcí: TimberTech! Podporuje CLT i  lehké skelety. 
Umožňuje mj. import formátu DXF, modelování, 
posouzení spojovacích prostředků, kotvení, export 
statického výpočtu, výkresů, IFC modelu a výkazu výměr.

OTHERM je český výrobce oken a  dveří s  dlouhou 
tradicí. Spolehlivá plastová, dřevěná, dřevohliníková 
a  hliníková okna a  dveře pro všechny typy staveb 
vyrábíme v našich 4 výrobních závodech v ČR. 

Novinkou spol. METRUM je nově spuštěná webová 
podstránka pro Dřevostavby, která zjednoduší 
výběr a  rozhodování každému, kdo řeší výstavbu či 
rekonstrukci dřevostavby. Naše stěžejní produkty, 
které ochrání vaši dřevostavbu od střechy až po 
základy, najdete tak přehledně na jednom místě.

• nižší hmotnost oproti betonu a cihlám
• výborné izolační a protipožární vlastnosti
• krátká doba výstavby, snadná montáž  

a vysoká míra prefabrikace
• špičkové statické vlastnosti
• až o 10% více obytné plochy

Michna&Perháč, s.r.o. uvádí: Nový 
software pro analýzu dřevostaveb

OTHERM poctivá česká okna

METRUM: To nejdůležitější  
pro dřevostavby

CLT panely jako ekologický  
stavební materiál budoucnosti

www.mpce.cz/timbertech

www.otherm.cz

www.metrum.cz

přináší řadu detailních vylepšení pro CNC výrobu, 
nové možnosti pro CLT panely, nové typy tesařských 
zakončení, dvojitý sloupek na spoji desek, nové 
číslování různých prvků stavby, zrcadlení kompletních 
schodů, vylepšení pro klempířské moduly, Clipping 
box pro Mračno bodů.

Terasová prkna z  termo-borovice jako 100% přírodní 
produkt. Termo úprava zajistí dřevu delší trvanlivost, 
větší stabilitu a ochranu před dřevokazným hmyzem. 
Neváhejte se mrknout také na kvalitu Country pro 
venkovská obydlí, která nabízí velmi příznivou cenu!

SEMA nová verze 22-2Termo-borovice pro vaši terasu

www.sema-soft.de/cz/software/verze-22-2/
www.puidukoda.cz

www.timberconstructions.eu
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NOVINK Y OD PARTNERŮ

Nová datové krabice ECON® Data nabízí snadnou 
instalaci pro připojení komunikačních a  síťových 
zařízení. Kabelové vstupy pro datové a  síťové kabely 
jsou umístěny tak, aby bylo možné dodržovat poloměry 
ohybu stanovené výrobcem kabelů a  vyhnout se 
zalomení kabelů. 

Užijte si pohled do ohně i ze tří stran s novými krbový-
mi kamny v sortimentu Schiedel. Provedení SARGAS 
1 s  jedním sklem, provedení SARGAS 3 se třemi skly. 
Možnost odvodu spalin a přívodu vzduchu komínem 
Schiedel PERMETER SMOOTH AIR. Teplo za každých 
okolností.

Krabice pro datové a síťové  
připojení ECON® Data

Krbová kamna Schiedel SARGAS

www.schmachtl.cz
www.schiedel.cz

Společnost DEKWOOD s.r.o. se specializuje na 
výrobu krovů na míru, roubenek a dalších dřevěných 
konstrukcí na CNC stroji. Novinkou v sortimentu jsou 
příhradové střešní vazníky vyráběné ze sušeného 
hoblovaného dřeva. Vazníky jsou distribuovány 
prostřednictvím sítě Stavebnin DEK. Využít lze 
i opláštění štítů přímo z výroby!

Krásné a  chytře vymyšlené schody vyrobené tak, že 
s nimi budete spokojeni i za dvacet let. Chceme pro Vás 
vždy vybrat nejlepší možné řešení a  díky dlouholetým 
zkušenostem víme, co Vám nabídnout. Zapojte nás do 
Vašeho projektu, postaráme se o  vše od návrhu až po 
servis.

To pravé teplo domova vám přinesou unikátní krbo-
vá kamna Meteor. Ušetřete za energie a vychutnejte si 
neotřelý moderní design. Naše kamna jsou exkluzivní 
volbou pro každého, kdo si přeje v zimě zažít tu pravou 
pohodu s nulovými starostmi.

Vysoce kvalitní příhradové  
vazníky DEKWOOD

SWN Moravia, s.r.o.

Severská vášeň pro oheň  
proniká do Česka

www.dek.cz

www.swn.cz

www.skorsten.cz

Dřevařský ústav vyvinul nové zkušební zařízení, 
RotaFloor. Zkouší nejen materiály na bázi dřeva, ale 
hlavně všechny druhy dlažby. Jedním z hlavních zdrojů 
problémů dřevostaveb je vodotěsnost koupelen. 
Akreditované zkoušky dlažeb a  podlahových 
konstrukcí nejen pro certifikaci.

Tepelné ztráty přes nevytápěnou půdu? Díky 
špičkovému zateplení stahovacích půdních schodů 
Klimatec od rakouského výrobce Wippro dokonale 
vyřešíte problém, jak utěsnit tento prostup.

Čistě přírodní složení a špičkový výkon, díky rychlému 
a  flexibilnímu zpracování. URSA Pure Floc zajišťuje 
vynikající tepelnou, zvukovou a protipožární ochranu. 
Je paropropustná a  rozměrově stabilní. S  jediným 
produktem lze izolovat téměř všechny konstrukce.

Nové možnosti zkoušení podlah  
a vodotěsnosti koupelen

Wippro

URSA Pure Floc / Foukaná  
minerální izolace bez formaldehydu

www.drevarskyustav.cz

www.wippro.at

www.ursa.cz
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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

+420 702 126 860
Jordan@drevo-house.cz
www.drevo-house.cz

Haas Fertigbau s. r. o.Dřevo-House 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.

GENERÁLNÍ PARTNER

James Hardie Europe GmbH, o.s.
fermacell-cz@jameshardie.com
www.fermacell.cz

SEZNAM PARTNERŮ ADMD

V ÝZNAMNÍ PARTNEŘI

www.ciur.cz www.hestego.cz

www.jafholz.cz

www.betonpres.cz

www.moistureguard.cz

www.mta.cz

www.meltem.com

www.japcz.cz

www.loxone.com

www.pfeifergroup.com www.web.steico.com/cz/ www.storaenso.cz

www.nema.cz

Přírodní stavební systém

CERTIFIK AČNÍ PARTNER

Výzkumný a vývojový ústav 
dřevařský, Praha, s.p.
info@vvud.cz
www.vvud.cz
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PARTNEŘI

a k u s t o n e 

quality lighting

®

SEZNAM PARTNERŮ ADMD

31

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

www.drevostavitel.czwww.drevoastavby.cz www.drevmag.com



VÁŠ MAJÁK VE SVĚTĚ DŘEVOSTAVEB

Den otevřených
dřevostaveb

AKCI ORGANIZUJE ADMD WWW.ADMD.CZ

ZVEME VÁS NA 9. ROČNÍK AKCE

Kompletní seznam staveb bude zveřejněn 19. 9. 2022 na

www.DenDrevostaveb.cz

10:00 – 17:00 hod.
po celé ČR zdarma 

8. 10. 2022
sobota


