
www.admd.cz

ADMD je sdružení stavebních firem podporující 
myšlenku nového, digitálního, férového a  od-
povědného stavitelství.

Dřevostavby dnes
Digitální stavebnictví, BIM, hybridní konstrukční 
systémy, nové materiály a  postupy, KVH, BSH, 
CLT, NLT, automatizace a robotizace, CNC, 3D tisk, 
architektura, parametrická architektura, úložiště 
CO2, cirkulární ekonomika, HR, spolupráce lídrů 
a  firem, klimatické změny a  udržitelné chování 
společnosti a mnoho dalších oblastí dnes v mo
derních dřevostavbách naleznete.

Příroda má plán
Využití dřeva a  dalších obnovitelných materiálů 
ve stavebnictví je jedním z plánů, které se nabízí 
k záchraně lepšího a zdravého života našich dětí. 
Je to plán se kterým přichází sama matka příroda. 
Ano jistě je budoucnost dřevostaveb v  techno
logických inovacích, digitalizaci, ve využití nově 
vznikajících materiálů na bázi dřeva, konstru

k čních systémech, hybridních konstrukcích 
a  dalších věcech. Nicméně tohle už se vlastně 
děje. Například jako jediný obor ve stavařině, 
můžeme říci, že jsme průmysl 4. 0.

Kde jsme?
Svět i společnost je nemocná. Nemoc vychází ze 
ztráty svědomí. Svědomí a  odpovědnost za své 
konání. Důvod je prostý. Motivem řízení dnešní 
společnosti je spotřeba, peníze a ještě více peněz, 
politika. Pokud tento motiv života a  jeho řízení 
přetrvá, nezmění se vůbec nic.

Opravdová budoucnost dřevostaveb
Je to prosté. Pokud se stane naší hlavní motivací 
zdraví lidí, máme vyhráno. Jak, nebo kde začít. To 
je ještě prostější. U sebe. Naše orientace na naše 
zdraví a zdraví lidí obecně je cesta k další vývojové 
úrovni společnosti. Dřevo je jedním ze způsobů 
jak stavět, budovat, žít zdravěji a udržitelněji.

Hodně zdraví a štěstí v budověku – Michal Šopík

Budoucnost dřevostaveb

Bulletin
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Jsme členem

ADMDadmd@admd.cz

www.admd.cz

+420 733 506 525

ADMD
Asociace dodavatelů montovaných domů
Výstaviště 405/1, 647 00 Brno

Evidenční číslo časopisu MK ČR E 21874

ADMD Asociace dodavatelů montovaných domů

ADMD je seskupením fi rem, které jsou přesvědčeny, že touha po kvalitním bydlení v  dřevostavbě 
nemusí být pouhým snem. Zákazníkům pomáháme při výstavbě domu od prvních úvah o vlastním 
bydlení až po realizaci domu. Jsme tak poradním orgánem i pomocnou rukou při výstavbě dřevostavby. 
Chceme, aby se domy stavěly kvalitně a s ohledem na životní prostředí. Proto všichni naši členové splňují 
přísné požadavky na návrh i realizaci stavby podle certifi kace Dokument národní kvality. Způsob, jakým 
fi rmy v ADMD staví domy, je rychlý, ekologický a moderní. Dodavatele dřevostavby vybírejte z kvalitních
a certifi kovaných společností, které jsou členy ADMD.
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RP STAVBY, s. r. o.

+420 603 339 448
info@rpstavby.cz
www.rpstavby.cz
Staré Město 67/20
669 02 Znojmo 

Společnost RP STAVBY, s. r. o. působí na stavebním trhu od roku 
2007. Zaměřujeme se především na výstavbu rodinných domů 
na klíč, s  použitím stavebního systému KKONTROL®. Tyto 
certifi kované sendvičové panely zaručují nízkou energetickou 
náročnost domu, úsporu užitné resp. obytné plochy, rychlost 
výstavby, výbornou tepelnou a  akustickou pohodu, dlouhou 
životnost, šetrnost k  životnímu prostředí a  především mini
malizuje pravděpodobnost kritických míst při výstavbě. Cílem 
fi rmy je komplexní přístup k  zákazníkovi a  jeho potřebám.
Specializujeme se na stavbu rodinných domů dle osobních 
představ zákazníka. Naším specifi kem, jako malé stavební fi rmy 
je právě úzký kontakt se stavebníkem, komunikace, důvěra
a kvalitní práce motivovaných odborných pracovníků s kvalit
ními materiály a stavebními systémy.

Zákazník si může vybrat i z naší nabídky typových domů, reali
zujeme přístavby, nástavby, chaty, bytové domy i menší halové
objekty. Součástí komplexních služeb zákazníkovi je také
fi nanční a stavební servis týkající se individuálního fi nancování, 
projektové přípravy, vyřizování stavebního povolení i  zajištění 
stavebního dozoru. Zaměřujeme se na využití kvalitních certi
fi kovaných zdravotně nezávadných materiálů, na kvalitní pro
vedení izolací, precizní provedení detailů, dodržování techno
logických postupů, vzduchotěsnost obálky domu, používáme 
zateplovací systémy ETICS a spolupracujeme jen s dlouhodobě 
ověřenými fi rmami. Naší prioritou je spokojený zákazník, který 
má radost ze svého nového domu a naši práci doporučí svým 
známým a širší rodině.

RP STAVBY, s. r. o.
Představení nového člena ADMD

Profesionalita a osobní
přístup rodinné fi rmy



Rok 2020 byl v  mnoha ohledech velmi zvláštní a  netradiční. Spousta z  nás musela změnit některé 
své návyky a začít dělat věci jinak. V ADMD tomu bylo také tak, i když to nebylo vždy v návaznosti na 
komplikace způsobené nemožností se setkat.

V tomto roce jsme oslavili 20 let od založení naší Asociace dodavatelů montovaných domů. Toto výročí 
jsme si připomněli hned v lednu, kdy jsme se rozhodli založit novou tradici a uspořádat první dvou denní 
valnou hromadu, která se konala v  Kutné Hoře. První den se nesl v  duchu témat BIM a  moderních 
materiálů pro výstavbu. Druhý den proběhlo tradiční každoroční zasedání valné hromady.

Co popřáli členové ADMD k  narozeninám si můžete pustit ve videu na našem novém YouTube 
kanále, který najdete pod názvem ADMD Asociace dodavatelů montovaných domů. Chceme pomocí 
něj preze ntovat veřejnosti vlastnosti dřevostaveb a také odpovědět na mnohé otázky, které si investoři 
kladou při rozhodování o konstrukci jako takové a nebo při výběru dodavatele dřevostavby.

Můžete zde shlédnout například videa s  tématy jak vybrat dodavatele dřevostavby, rozdíl mezi 
difuzně otevřenou a uzavřenou konstrukcí či jak vybrat správný komín do dřevostavby.

Únor se v ADMD nesl ve veletržním duchu. Konal se totiž veletrh FOR WOOD v Praze a také stavební 
veletrh v Brně. ADMD na obou těchto veletrzích měla stánek včetně poradenského centra dřevostaveb 
a připravovala i program pro žáky středních a vysokých škol.

V tomto roce se nám podařilo setkat se koncem června u našeho významného partnera společnosti 
Betonpres a.s., kde si členové a partneři prohlédli výrobu betonových střešních tašek a příslušenství. 
Na akcích, kdy se členové a partneři setkávají, si vždy velmi vážím jejich otevřenosti ke společnému 
sdílení nápadů, protože věřím, že toto je ta správná cesta k rozvoji kvality, v tomto případě hlavně dřev-
ostaveb.

Členové a partneři ADMD se v září setkali také na už pravidelné akci Kulatý stůl techniků, pro který byly 
letos hlavními tématy projektování v návaznosti na stavební povolení, komíny v dřevostavbách a řešení 
povrchových úprav dřevostaveb. Tato akce se těší velké oblibě mezi členy, protože se zde vždy diskutují 
aktuální témata, která řeší všichni na svých stavbách.

Přes léto jsme se v  ADMD usilovně věnovali přípravě akce Den otevřených dřevostaveb. Ta měla 
v letošním roce velký úspěch. Členské firmy 10. října otevřeli 53 certifikovaných dřevostaveb v různé 
fázi dokončení, které navštívilo téměř 1 500 návštěvníků. Těší mě, že i přes zhoršující se situaci ohledně 
Covid19, která v té době panovala, měli návštěvníci takto velký zájem o dřevostavby.

O  tom svědčí i  statistiky výstavby dřevostaveb, které každoročně u  našich členů rostou přibližně 
o 510 %.

V  roce 2020 jsem do ADMD také přijali nového významného partnera, společnost JAF HOLZ 
spol. s  r.o. a  partnery Schneider Electric CZ, s.r.o., McLED s.r.o., SCHMACHTL CZ, spol. s  r.o., 
Daikin Airconditioning Central Europe  Czech Republic. spol. s.r.o. a LB Cemix, s. r. o. Také se rozhodly 
ucházet o členství v ADMD dvě nové firmy, které v průběhu roku plnily náročné podmínky certifikace 
Dokumentu národní kvality, a to společnost RP Stavby s.r.o. a Lucern dřevostavby s.r.o.

Podzim se bohužel nesl opět v duchu online schůzek a to i včetně pravidelného měsíčního setkávání 
Výkonné rady ADMD.
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RD Stará Boleslav

Z NOVÉ ZELENÉ ÚSPORÁM ZÍSKÁNO 335 000,–

Rodinný dům je navržený jako dvoupodlažní 
stavba členěná do dvou základních hmot, jejichž 
půdorysný tvar vyplývá z  charakteru pozem-
ku. Konstrukce vychází z  technologie masivních 
dřevěných panelů CLT. Dřevo představuje hlavní 
materiál použitý nejen v  konstrukci domu, 
ale také v interiéru a na vybraných fasádách.

Užitná plocha: 186 m2; Zastavěná plocha: 123 m2

www.3ae.cz

Dřevostavby jsou moderní technologie pro výstavbu domů, jejich výstavba je velmi přesně napláno-
vaná a není zde prostor pro improvizace. Moderní technologie nám jsou blízké a tak jsou kapacity našich 
členů zatím stále naplněné. Zůstává ale otázkou, jak moc nás zpomalí současná liknavost stavebních 
úřadů ve vydávání stavebních povolení.

No řekněte sami, bylo možné na zelené louce postavit za 3 měsíce krásný rodinný dům, ve kterém se dá 
ihned bydlet, bez precizní přípravy a jasně daného plánu práce?

Nadšení pro dřevo, chuť dělat věci kvalitně a poctivě. Toto se odráží v myšlení členů ADMD, kteří pro 
vás vytváří pohodu domova, kterou v dřevostavbách očekáváte.

Proto si na závěr neodpustím Vám připomenout, ať při výběru dodavatele vašeho nového domova vždy 
následujte světlo majáku ADMD, které vás zavede k certifikovaným dodavatelům, kteří stavíz kvalit-
ních materiálů, udržitelným způsobem a  hlavně pro spokojeného zákazníka. Vybírejte z  25 firem, 
které jsou členy ADMD.

Ing. Lenka Trandová 
ředitelka ADMD
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Nízkoenergetická rekreační stavba postavena 
v rekordním čase

Nízkoenergetický dům, který se nachází 
v  rekreační zóně na Vysočině, byl kompletně 
zbudován a předán k užívání za pouhých 80 dnů. 
Dřevostavba s modřínovou fasádou má difuzně 
otevřenou konstrukci a  je vytápěna topným 
kabelem. Interiéru dominuje masivní bukové 
schodiště s podstupnicí a nerezovým zábradlím. 
Prostorná terasa před budovou je obložena 
lamelami ze sibiřského modřínu.

www.alfahaus.cz

Nadčasová dřevostavba s krásným jezírkem

Představujeme vám velmi elegantní, a  při-
tom jednoduchý dům. Majitelé vycházeli 
z oblíbeného typového domu Vela 115, favoritem 
mezi typový domy. Nejen dispozice ale i  vnější 
rozměry domu jsme upravili velké rodině, dům 
má 161 m2. Vznikla tak nadčasová dřevostavba 
se 4 prostornými pokoji a velkým společenským 
prostorem. Celkovému vzhledu stavby dominuje 
terasa napojená na přírodní koupací jezírko.

www.atrium.cz

Spojen s přírodou

Krásná dřevostavba s  difuzně otevřenou 
konstrukcí je navržena tak, aby její atypický 
design působil nadčasově a zároveň souzněl se 
zelení rozsáhlého pozemku. Tento prostorný dům 
o dispozicí 5+KK má pomocí francouzského okna 
zajištěn dostatek světla a  provzdušnění celého 
interiéru. Jednoplášťová střecha je připravena 
pro pokrytí extenzivní zelení, díky které dům 
získá kabát zelené střechy.

www.avanta.cz

Novinky od členů ADMD
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Dřevostavba v Podkrkonoší

Na základě individuálního projektu byla reali
zována tato nízkoenergetická dřevostavba 
s  difúzně otevřenou konstrukcí. Se svými 
220 m2 užitné plochy poskytuje majitelům kom-
fortní bydlení. V přízemí se nachází obývací pokoj 
s kuchyní a  jídelnou, pokoj pro hosty, koupelna 
a technická místnost. Po masivním celodřevěném 
schodišti se dostaneme do podkroví, kde jsou 
umístěné 3 ložnice, šatna a koupelna.

www.holidaypacific.cz

Stavíme moderní nízkoenergetické dřevostavby

Dům, který jsme postavili na  jihu Čech, je ukáz-
kou tradičního patrového rodinného domu se 
sedlovou střechou. Baví nás na ní kombinace bílé 
omítky a  dřevěného obložení. Později k  domu 
přibyla celodřevěná přístavba se zastřešením 
vchodu, stáním na 2 auta, zahradním domkem 
a  terasou o  rozloze 42 m2  to vše pod jednou 
střechou. Dřevostavbu najdete v našem katalogu 
jako NEMA Muffin.

www.nema-drevostavby.cz

RD FACE 136

Dům s  nadčasovou architekturou se stal velmi 
oblíbenou moderní dřevostavbou s  otevřenou 
galerií a  prosklenou balustrádou. Společnost 
NATUR HOUSE postavila tento dům již ve 
spoustě zajímavých dispozičních provedeních. 
Zveme Vás do vzorového domu FACE 136 
v  Pardubicích, kde Vám představíme pasivní 
provedení s  garáží se zelenou střechou vč. 
moder ních technologií (např.  FVE, klimatizace, 
rekuperace).

www.natur-house.cz

Novinky od členů ADMD
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Pasivní dům – Lysá nad Labem

Funkcionalismem inspirovaný rodinný dům je 
umístěn na rovinatém pozemku s výhledem na 
polabskou přírodu. Dřevostavba 5+1 o podlahové 
ploše 224 m2 s  difuzně otevřenou konstrukcí. 
Díky orientaci hlavní části na jih, bylo dosaženo 
maximálních energetických zisků z  oslunění 
a  dům splnil požadavky dotačního programu 
Nová zelená úsporám. Topení je teplovzdušné 
s napojením na tepelné čerpadlo, samozřejmostí 
je řízené větrání s rekuperací.

www.origis.cz

Přírodě o kus blíže

Energetická úspora, přírodní materiály, 
rychlost realizace a  čistota suché výstavby  – to 
byly důležité body na seznamu nových majitelů 
nízko energetické dřevostavby na Valašsku. Sys-
tém PURLIVE si rodina vybrala, protože nech-
těla na vysněné bydlení čekat roky. Oslovila je 
techno logie izolační PUR pěny a osobní přístup 
při tvorbě stavby.

www.purlive.cz

Úrodná Haná vydává svůj poklad

Našli jsme mu místo. Doprostřed zahrady mezi 
vzrostlé stromy. Chuť tvořit a  důvěra v  nás 
vložená, dala jasné obrysy originálnímu domu 
už při jeho návrhu. Vzniklo prostorné bydlení 
pro čtyřčlennou rodinu o  užitné ploše 160 m2 
v modřínovém kabátě s kombinací betonu. Jako 
jednu z funkčních a smysluplných technologií si 
obyvatelé zvolili akumulační kamna od akustone.

www.vesperhomes.cz

Novinky od členů ADMD
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Moderní designové dřevostavby od VEXTA 
DOMY u Karlových Varů

Z  exteriéru jsou bungalovy zajímavé řešením 
fasády pomocí kamenné dýhy  – loupaného 
kamene aplikovaného na zateplovací systém
a  řadou čistých konstrukčních detailů vč.
integro vaných žaluzií  atd. Interiérový komfort 
zajišťuje instalovaná rekuperace a řada sofi stiko
vaně ovládaných technologií, které bývají 
označovány jako „chytrá domácnost“.

www.vextadomy.cz

Climatizer Plus

Climatizer Plus  – přímo z  přírody si vypůjčil své 
unikátní vlastnosti. Stromu pevnost, pružnost
i ochranu před teplotními výkyvy umožňují vlák
na celulózy. Půl miliardy let investovala příroda 
do vývoje. Celulózové vláknolze ho získat i  tak, 
aby ani jeden strom nemusel padnout k  zemi.
Znovuoživením papíru se získávají cenná
celulózová vlákna, která po zpracování a úpravě 
izolují naše stavby.

www.climatizer.cz

Odvětrací komplet TURBÍNA DN 150 mm

Nová speciální plastová tvarovka pro samočin
né odvětrávání. Nabízí možnost odvětrat radon 
ze spodní stavby, nebo jakýkoliv prostor, kde je
třeba zabránit akumulaci teplého či vlhkého 
vzduchu.

Pro sklony střech od 10° do 50° | Flexi hadice 
nabízí napojení na potrubí ø 125, 150 a  160 mm 
| Přiložená těsnící manžeta vždy zabezpečí 
vodotěsné napojení prostupu na DHV

www.betonpres.cz
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Ideální tepelná izolace pro dřevostavby

Firma JAF HOLZ spol. s r.o. je jedním z největších 
dodavatelů dřevovláknitých izolačních desek 
STEICO CEE v ČR.

Široký skladový sortiment nabízí od fasádních 
izolačních desek přes měkké izolace dutin až po 
statické izolační desky.

Materiály Steico se vyznačují dobrou paro
propustností a dobře eliminují tepelné mosty.

www.jafholz.cz

Křehká krása, která vyniká

Jako křišťálově čistá a  stoicky klidná vodní 
hladina působí celoskleněné dveře, které 
harmonicky přehází v okolní stěnu.

Tento působivý efekt jim umožňuje vytvářet 
AKTIVE GLASS, novinka mezi skrytými zárub-
němi od JAP FUTURE. Díky absenci jakýchkoli 
viditelných obložek naplno vynikne minimali-
stický design celoskleněných dveří pohledově 
sjednocených s povrchem příčky.

www.japcz.cz

MoistureGuard: Chrání Vaše zdraví a majetek

Jsme unikátním systémem nepřetržitého 
sledování vlhkosti přímo ve stavební konstruk-
ci dřevěného domu a  dalších exponovaných 
místech. Stavitelům minimalizujeme případ-
né škody během garanční doby. Díky novému 
online systémovému konfigurátoru si můžete 
sami vytipovat umístění čidel. Nebo stačí 
nahrát půdorys domu a návrh zpracuje náš tým.

www.moistureguard.cz

Novinky od významných partnerů ADMD
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Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) je seskupením firem, které svým zákazníkům staví 
dřevostavby nejvyšší kvality. Nakoukněte pod pokličku takovéto asociace a zjistěte, co nabízí firmám 
i zájemcům o výstavbu dřevostaveb, kterým je oporou již 20 let.

ADMD je oporou firmám i zájemcům o dřevostavby

Stěžejním prvkem pro přijetí firmy za člena ADMD je splnění podmínek pro udělení certifikátu 
Dokument národní kvality (DNK), který vydává nezávislý Výzkumný a vývojový ústav dřevařský v Praze. 
Certifikace letos proběhla u společností Lucern a RP Stavby, které by rády spolu s našimi 23 členy 
posouvali kvalitu svých dřevostaveb kupředu.

Dřevostavby jsou i přes svou nadčasovost stále kvalitnější a technicky propracovanější. I my v ADMD 
držíme laťku stále vysoko a proto v letošním roce aktualizujeme DNK, abychom mohli všem zájem-
cům o dřevostavby doporučit ty nejmodernější a nejkvalitnější dřevostavby na českém trhu. DNK má na 
dřevostavby našich členů stále přísnější požadavky, než jsou zákonem požadované.

Pro přípravu kvalitních staveb je však velmi důležitá odborná příprava. Proto v ADMD podporujeme 
školy se stavebním zaměřením a zajistili jsme aktuálně praxi pro 9 studentů oboru Dřevěné konstrukce 
a stavby na bázi dřeva z ČZU. Naši členové také představili své zajímavé projekty na Dřevařském dni, 
který proběhl 16. 9. 2020 na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU.

Staráme se též o  vzdělávání v  členských firmách ADMD. Ve středu 9.  9.  2020 proběhla v  Brně 
akce s názvem Kulatý stůl techniků, kde se sešli projektanti, technici i další odborníci z členských firem 
ADMD, aby si předali své letité zkušenosti a sami získali přehled o tom, jak to chodí u jiných firem.

Také jsme ve spolupráci s AVMI připravili online webinář pro členy ADMD týkající se změn ve vyhlášce 
č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, který vedl Ing. Michal Čejka.

Jak přispíváme ke zkvalitnění výroby dřevostaveb v Česku?
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Vláknocement James Hardie® se dá využít i na obkla-
dech garáží nebo zahradních domků

Namísto klasické omítky můžete použít na fasádu 
a  podhledy rodinného domu, garáže nebo zahradního 
domku vláknocementové fasády James Hardie®. Tyto 
obklady jsou bezúdržbové, stabilní a odolné vůči nárazům, 
nesmršťují se, nebobtnají a netvoří se v nich trhliny. Desky 
HardiePlank® i  panely HardiePanel® jsou rezistentní vůči 
napadení řasami a houbami, odolávají ohni i povětrnost-
ním vlivům, hmyzu nebo škůdcům. Takto obložené fasád-
ní plochy jsou požárně uzavřené a  vyřeší Vám problémy 
s malými odstupovými vzdálenostmi např. k sousedovi.

Více informací o  fasádních obkladech James Hardie® 
najdete na www.jameshardie.cz.

Ve spolupráci s partnerem ADMD, spol. MoistureGuard, jsme zajistili v České podnikatelské pojišťovně 
speciální slevu na pojištění dřevostaveb ve výši 35 % (pojištění domácnosti, stavby a odpovědnosti).

Na veletrhu FOR ARCH v  Praze 22.–26.  9.  2020 jsme návštěvníkům předali přehledné informace 
o dřevo stavbách, či poradili s výběrem dodavatele dřevostavby. Stali jsme se také odborným partnerem 
veletrhu Dřevo a stavby Brno, na který vás srdečně zveme.

Máte otázky týkající se dřevostaveb, na které se bojíte zeptat? Ty jsme Vám jistě zodpověděli v aktuál-
ním vydání našeho bulletinu 2/2020, který si můžete přečíst online na našem webu. Pokud máte další 
dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Proběhl také 7. ročník akce Den otevřených dřevostaveb, který se konal v  sobotu 10.  10.  2020 
zdarma po celé ČR. Členové ADMD zpřístupnili přes 50 rozestavěných i dokončených dřevostaveb pro 
zájemce o výstavbu. Více informací najdete na webu www.DenDrevostaveb.cz.

Jsme rádi, že jsme vám mohli představit široké pole působnosti naší asociace a věříme, že se i vy budete 
chtít přidat ke stovkám spokojených zákazníků našich členských firem, které staví kvalitní dřevostavby.

Ing. Lenka Trandová 
ředitelka ADMD

Co nabízí ADMD zájemcům o výstavbu dřevostaveb?

Novinky od partnerů ADMD
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Nové sponkovačky BeA pro výrobce dřevostaveb

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

www.bea-cs.cz

Předním českým výrobcem střešních krytin 
je společnost BRAMAC, která je součástí silné 
nadnárodní skupiny BMI Group. V  portfoliu má 
betonové i  keramické, tašky a  širokou nabídku 
příslušenství a  doplňků. Všechny komponenty 
do sebe dokonale zapadají a  dohromady vyt
vářejí Inteligentní střešní systém BMI BRAMAC, 
na který se vztahují nadstandardní záruky.

www.bramac.cz

Kompozitní okna PROGRESS

Kompozitní profi ly atakují rozměrové standardy 
ALU  oken se všemi pozitivními vlastnostmi 
oken plastových. Materiál na bázi PVC a skelných 
vláken | Nadstandardní rozměry oken a  dveří 
| Vysoká pevnost a  tvarová stabilita | Vynikající 
hlukový útlum a  bezpečnost | Špičkové tepel
něizolační vlastnosti | Vhodné pro pasivní domy 
| Běžné rozměry oken bez použití armování
www.dafe.cz

Fischer

Klíčovými vlastnostmi výrobků značky fi scher 
jsou bezpečnost, spolehlivost a  kvalita. Česká 
společnost fi scher international,  s.  r.  o. zajišťuje 
distribuci výrobků fi scher a pečlivě dbá o to, aby 
se profesionálům i kutilům dostalo plné podpory 
při plánování a používání našich produktů.

www.fi scher-cz.cz

Novinky od partnerů ADMD
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Knauf Insulation představuje zateplení domu 
provětrávanou fasádou s  ocelovým systémem 
Diagonal 2H. Na rozdíl od klasického dřevěného 
roštu umožňuje Diagonal 2H vytvořit provětráva-
nou fasádu bez zbytečných tepelných mostů. 
Vykazuje se spolehlivostí a  možnou realizací 
i v chladných měsících. Speciálně pro konstrukce 
dřevo staveb je určena izolace Mineral Plus 034 
HB. www.knaufinsulation.cz

Naše společnost byla založena v  roce 1998. Již 
od začátku působení razíme svou cestu. To zna-
mená, že při vývoji a výrobě vlastních komínových 
systémů přistupujeme k jednotlivým systémům 
jedinečným technickým řešením, který udává 
směr vývoje komínových systémů ve střední 
Evropě. Snažíme se našim zákazníkům nabíd-
nout jako jediní na trhu komplexní služby.

www.kominycz.cz

Kronospan pro rok 2021 přichází s  kampaní 
Dekor měsíce. Každý měsíc představí jeden 
atraktivní interiér s  dekory ze svého portfolia. 
Smyslem je inspirace a dodání odvahy pro krea-
tivní kombinace, které podtrhnou individuál-
ní styl či reflektují aktuální trendy. Každý měsíc 
se tak můžete těšit na tématickou vizualizaci 
s  představením dekorů z  Globální a  Trendové 
kolekce Kronodesign.

www.kronospan-express.com

KRBOVÁ KAMNA A komín v dřevostavbě

Postaráme se o vše, co souvisí s komínem. Dodáv-
ku začneme návrhem komínu, vyřešením pros-
tupů hořlavými konstrukcemi a  výpočtovým 
ověřením funkčnosti. V další fázi namontujeme 
komín včetně průchodek SAVE ENERGY a  až 
nadejde ten správný čas, řešíme detaily spojené 
s  dodávkou kamen. Připojení kamen je už jen 
třešničkou na dortu. www.kominy.messy.cz

Novinky od partnerů ADMD
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COROTOP PURE 205

Společnost METRUM představuje první zele-
nou eko podstřešní membránu na českém 
trhu COROTOP PURE 205, která se řadí do třídy 
PREMIUM. Je šetrná k životnímu prostředí, při její 
výrobě je kladen důraz na snížení uhlíkové stopy 
a balení je z recyklovaného materiálu.

www.metrum.cz

Detailní plánování nakládky jednotlivých kom-
ponentů na návěsy, přímý import 3D skeno-
vání, 64bitová verze, zrcadlení celých půdo-
rysů staveb včetně všech detailních prvků jak 
dřevěné konstrukce, tak opláštění, typových 
zakončení, elektroinstalace  apod.  – to jsou 
některé z hlavních novinek softwaru SEMA.

Detailní informace na 
www.sema-soft.de/cz/software/novinky

Více než 180  let pomáháme propojovat vaše 
vize se skutečností. Každý rok inovujeme stovky 
produktů, aby byl váš život ještě bezpe čnější 
a  komfortnější. Do segmentu stavebnictví 
přinášíme škálu vypínačů a  zásuvek, různých 
typů rozvodnic, podlahových krabic, modulární 
systém jištění a  další elektroinstalační materiál 
jak pro domácnosti, tak pro průmyslové provozy.

www.se.com/cz

Nerezový komín EFFICIENCE s  přívodem vzdu-
chu v  plášti komínu přináší neotřelé řešení 
do vzduchotěsných novostaveb i  tam, kde se 
s komínem nepočítalo a není vyřešen přívod ven-
kovního vzduchu. Komín EFFICIENCE je možné 
instalovat i  jako kouřovod s  funkcí komína. 
Součástí komínu jsou systémové prvky AIRTITE® 
pro řešení nehořlavých a parotěsných prostupů.

www.skorsten.cz

Novinky od partnerů ADMD
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VELUX uvádí na trh převratnou novinku – střešní 
okno s  trojsklem a  prémiovými parametry za 
standardní cenu. Užijte si lepší tepelnou izola-
ci, lepší zvukovou izolaci, redukci hluku z  deště 
i  snadnější údržbu. Střešní okno s  prémiovými 
benefity pro příjemnější bydlení zvyšuje laťku 
kvality v  cenově dostupné kategorii Standard 
Plus.

www.velux.cz

Všichni členové ADMD se zavázali k respektování 
a  dodržování požadavků Dokumentu národní 
kvality (DNK), který se velmi přísně věnuje kvalitě 
dřevostaveb a  jeho nároky na provádění stavby 
převyšují zákonem dané požadavky. Kontrolu 
dodržování požadavků DNK provádí certifikační 
partner ADMD, kterým je Výzkumný a vývojový 
ústav dřevařský, Praha, s.p.

www.drevarskyustav.cz

Deska wedi Vapor 85 s parobrzdou

Nová konstrukční deska wedi Vapor 85 je opro-
ti standardní voděodolné desce wedi opatřena 
navíc parobrzdou na bázi kašírovaného poly-
etylénového pásu. Díky hodnotě Sd 92 m účinně 
brzdí prostup vodní páry a je tak ideální do pros-
tor s  trvalým zatížením vlhkostí jako jsou parní 
lázně, místnosti s bazény a další.

www.konstrukcnidesky.cz

Koncem roku 2019 přibyly do rodiny profilové 
skupiny Stratos nové profily Stratos Vision 
a  Stratos Cube. Jde o  finančně zajímavé 
modely s  výbornými tepelně izolačními vlast-
nostmi a  moderním designem. Samozřejmostí 
je možnost výběru z velké škály barevných pro-
vedení dřeva i  hliníkového opláštění. Pro větší 
bezpečnost je součástí standardu zabezpečení 
typu „A“.

www.windowstar.cz

Novinky od partnerů ADMD
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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.drevostavbydbh.cz

DBH, s. r. o.

+420 281 000 882
info@haasfertigbau.cz
www.haasfertigbau.cz

Haas Fertigbau Chanovice, s. r. o.

+420 723 885 175
info@moravskedrevostavby.cz
www.moravskedrevostavby.cz

MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY, s. r. o.

+420 725 175 174
info@naturhouse.cz
www.naturhouse.cz

NATUR HOUSE, s. r. o.

+420 725 056 004
info@origis.cz
www.origis.cz

Origis, s. r. o.

+420 737 811 060
info@profigips.cz
www.profigips.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.domydnes.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@mshaus.cz
www.mshaus.cz

MS HAUS, s. r. o.

+420 722 616 602
poptavka@nemadrevostavby.cz
www.nemadrevostavby.cz

NEMA Dřevostavby s.r.o.

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

PALIS PLZEŇ, spol. s r. o.

+420 601 370 944
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.

+420 221 773 729
vvud@vvud.cz
www.drevarskyustav.cz

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský,
Praha, s.p.
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Generální partner

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

Významní partneři

CIUR, a. s.
www.ciur.cz

JAF HOLZ spol. s r.o.
www.jafholz.cz

Seznam partnerů ADMD

Betonpres, a. s.
www.betonpres.cz

Mediální partneři

Partneři

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

JAP FUTURE, s. r. o.
www.japcz.cz

VYTASTAV PRAHA s.r.o.

REKONSTRUKCE DOMŮ A BYTŮ NA KLÍČ

Jan Vytásek info@vytastav.cz

www.vytastav.cz
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