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Dřevo jako materiál pro stavby budoucnosti i ochranu naší planety
V posledních několika letech se stále častěji používají slova jako ekologie, udržitelnost
a ochrana životního prostředí. Chceme se chovat šetrně a myslíme na planetu. Opravdu ale
myslíme udržitelně a jsme ochotni jít i za hranici našeho komfortu, a nebo jsou to jen plané řeči
a zůstáváme jen u třídění odpadů naší domá
cnosti?
Oblastí, ve kterých můžeme myslet na naši
planetu a dělat něco pro její ochranu, je několik
od snížení konzumního života, přes dopravu až
po stavebnictví. Právě to je jednou z oblastí, kde
se nemusíme příliš omezovat, ale můžeme naší
planetě výrazně pomoci. Jak je to možné? Díky
tomu, že budeme používat obnovitelný stavební materiál, tedy dřevo a materiály na bázi dřeva.
To má totiž na naši planetu dopad hned ve dvou
hlediscích.
Díky tomu, že vytěžené dřevo využijeme ještě do
konstrukcí domu, uložíme tím na dlouhá deseti-

letí i uhlík, který je ve dřevě vázaný.
Když využijeme na své domy obnovitelný materiál, nemusíme vyrábět další, který podporuje
vznik CO2.
Tady je také důležité doplnit, že stromy mají tak
jako každý organismus na planetě délku svého
života. Proč to zmiňuji? Protože stromy starší 100
let už schopnost do sebe ukládat uhlík ztrácí.
Pro naši planetu je tedy lepší toto dřevo z lesa
vytěžit, zasadit nový strom a vytěžené dřevo na
desetiletí uložit do staveb. Pokud toto dřevo pak
již nebudeme potřebovat, dá se ještě použít do
materiálů na bázi dřeva a v poslední fázi z něj
ještě “vyrobit” teplo. Protože teprve v momentě,
kdy dřevo spálíme nebo se rozloží v přírodě, se
z něj teprve uvolní uložený uhlík. Je tedy jen na
nás, jestli to bude na jeden rok, 100 let a nebo 500
let.
Ing. Lenka Trandová
ředitelka ADMD
www.admd.cz
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STATISTIKY 2020 rodinných domů v ČR
Každý

6. dům v ČR je dřevostavba

15,6 %

rodinných domů je ze dřeva

2 836 ks

Výstavba dřevostaveb
2 749 2 836
2 159

členové ADMD
2015

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

2017

2019

2020

Zdroj: ČSÚ a ADMD

1 791

Jsme členem

Evidenční číslo časopisu MK ČR E 21874

www.admd.cz

ADMD

admd@admd.cz

ADMD – Dřevostavby kvalitně

+420 733 506 525

ADMD – Dřevostavby kvalitně
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Představení nového člena ADMD

LUCERN dřevostavby s.r.o.

Společnost LUCERN dřevostavby s.r.o. je na trhu již desátým
rokem. Za tuto relativně krátkou dobu jsme postavili více jak
300 dřevostaveb. Všechny naše stavby probíhají metodou 2by4
s certifikovanými konstrukcemi. Zakládáme si na používání
prvotřídních materiálů a dbáme na systémové řešení detailů,
které jsou pro dřevostavby kritické. Stali jsme se držitelem
užitného vzoru, který řeší ochranu spodní zakládací dřevěné
konstrukce v případě nešťastného vytopení.
Zákazníkům nabízíme na výběr ze 40typových domů, které
jsou unikátní a proto je naleznete pouze v naší nabídce. Na tvorbě těchto typových domů se podíleli naši architekti, kteří jsou
připraveni na přání zákazníka tyto domy poupravit a umístit na
pozemek. V případě, že si klient nevybere z naší základnínabídky, jsme schopni jim navrhnout individuální dům na míru.

Moderní a kvalitní
dřevostavby s individuálním
přístupem

Cílem firmy je profesionální přístup od prvního zvednutí telefonu až po předání domu. Zákazníkovi dokážeme nabídnout
komplexní služby, proto se pro něj stává stavba radostí.
Velkou výhodou pro naše zákazníky je naše centrum vzorových
domů. Na ukázku máme dva vzorové domy – přízemní se sedlovou střechou, dřevěnou fasádou a otevřením do krovu a druhý patrový s plochou střechou, omítkou a velmi moderním
vzhledem. Oba domy jsou pasivní a plné technologií, které jsou
novým trendem moderního bydlení. Zákazník dále uvidí kompletní standardy a kvalitu prováděných prací.
Spokojený zákazník je pro nás hlavní prioritou, neboť předávání
dobré reference, je tou nejlepší reklamou.

LUCERN dřevostavby s.r.o.
+420 608 110 009
info@lucern.cz
www.lucern.cz
Údolní 280/15,
147 00 Praha
3

Novinky od členů ADMD

Z Nové zelené úsporám získáno 549 000 Kč
Jedná se o pasivní dům, navržený na místě, kde
se nacházel starý zděný dům. Jelikož se pozemek
nachází kompletně na skále, bylo nutno pracovat s různými úrovněmi, aby vznikl plnohodnotný prostor především pro zahradu. Dům je v souladu s okolní přírodou a citlivě se do ní začleňuje
svým usazením i zvolenými materiály. Na fasádě
je použit dřevěný obklad a střechy jsou kompletně navrženy ozeleněné. Návrh: Ing. arch. Lukáš
Pejsar, užitná plocha: 146 m2, zastavěná plocha:
161,91 m2. www.3ae.cz

Patrový dům s difuzně otevřenou konstrukcí
až po střechu
Dvojpodlažní dům 6+2 se sklepem, zastřešenou
terasou a zimní zahradou je postaven kompletně
v systému difuzně otevřených skladeb. Jedná se
nejen o obvodové stěny, ale i o strop a celé podkroví. Certifikovaná skladba s dřevovláknitými
deskami Pavatex, přesahy střech a kvalitní
stínění oken zajistí obyvatelům domu výborné
klima v létě i v zimě.
www.allstav.cz

CZECH PAN – patrový dům na přání
Patrový dům pro čtyřčlennou rodinu dle návrhu
arch. kanceláře SIDERIS. Orientace domu: vstup,
garážové stání orientováno na SV, terasa na
JZ. Konstrukce domu ze stavebního systému
K-KONTROL©, stropy z nosníků I-OSB™. Střecha plechová krytina SATJAM Rapid, fasáda
modřínové palubky v kombinaci s deskami CETRIS. Přízemí s pracovnou, obytným prostorem
a ložnicí, dva pokoje a otevřený schodišťový
prostor v patře.
www.czechpan.cz
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Novinky od členů ADMD

Moderní bungalov v Pobeskydí
Pavla a Petr si nechali postavit moderní bunga
lov s valbovou střechou, rekuperací vzduchu,
centrálním

vysavačem,

stylovým

interiérem

a úžasnou venkovní terasou. Rozhodli se pro
stavbu na klíč, aby firma pohlídala kompletně
všechna řemesla a nic se neprotahovalo. Bunga
lov 5+kk byl postaven podle individuálního
návrhu majitelů. Má modřínové obložení a tvar
půdorysu do L.
www.domy-dnes.cz

Bestseller mezi rodinnými domy Haas

Dům ve Stínadlech

Bungalov Instinkt 1-108 je dlouhodobě nej

Individuální přízemní dům s obdélníkovým

oblíbenějším

nabídce

půdorysem a dispozicí 4+kk byl zrealizován

společnosti Haas Fertigbau. Srdcem bunga

ze stavebního systému DMK jako montovaná,

lovu je prostorný obývací pokoj s kuchyňským

difuzně

koutem a jídelnou s pohodlným přístupem

střechou a zastřešenou terasou. Zvláštní důraz

přímo na terasu. Užitnou plochu 108 m doplňu-

byl kladen na tepelně izolační vlastnosti, obnovi-

jí další tři pokoje, koupelna, technická místnost

telnost použitých materiálů a kompletně suchou

a sklad. Součástí domu je navíc garáž. Dřevo

cestu výstavby. Dům je doplněn o stání pro auto

stavby Haas splňují nově parametry pasivních

s malou dílnou.

rodinným

domem

v

2

domů.

otevřená

dřevostavba

se

sedlovou

www.moravske-drevostavby.cz

www.haas-fertigbau.cz
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Novinky od členů ADMD

Dřevostavba v Podkrkonoší
Atypický dům vznikl vhodný i pro oblasti
s požadavkem na větší sklon střechy. Celková
dispozice 6+KK je vytvořena tak, aby dům bylo
možné do budoucna využít jako dvougenerační,
a obyvatelům spodního podlaží sloužilo komfortně dispozice 3+KK (ložnice, pokoj, kuchyň
s obývákem, samostatné WC a koupelna) z podkroví se případně posloužilo jako další 3+KK (kde
jsou zatím 3 prostorné pokoje, koupelna a technická místnost).
www.ms-haus.cz

Zámku na dohled
Pro jednu z mála volných parcel v intravilánu
obce nedaleko zámku Kozel zvolil stavebník
typový dům s individuálními úpravami dispozic. Jednopodlažní stavba zapadla do okolní
zástavby a přilehlé zahrady. Dům nevyčnívá,
svou modřínovou fasádou splývá s okolní
zelení. Velká okna směrem do zahrady bohatě
prosvětlují interiér. Posuvné okenice dokáží zajistit komfortní klima v letních měsících, dostatek
soukromí i bezpečí.
www.palis.cz

Novostavba

RD

dle

individuálního

projek-

tu ve vinařské obci Tasovice na Jižní Moravě.
Difuzně uzavřená stavba s kombinací sedlové
a ploché střechy, realizovaná staveništní montáží.
Zastavěná plocha 89 m2 + patro 50 m2. Rodinný dům v elegantním provedení se skrytými
venkovními elektrickými žaluziemi, skleněným
zábradlím a dalšími moderními prvky splňuje
požadavky k bydlení čtyřčlenné rodiny.
www.profi-gips.cz
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Novinky od členů ADMD

QUICKHAUS s.r.o. RD Člunek – Rekonstrukce
a přístavba
Stavební systém QUICK MEDIUM PASIV – difúzně
uzavřená konstrukce. Přístavba „socialistického“
domku s balkonem. Přístavbou a nástavbou
balkonu vznikly v přízemí dvě šatny, úložný prostor pod schody a dva pokoje. Na fasádě byly
použity modřínové latě natřené olejolazurou
v kombinaci s probarvenými deskami CERTIS.
Celý dům byl dodatečně zateplen a byl doplněn
i o rekuperaci. Naší dodávkou byla pouze přístavba dřevostavby. www.quickhaus.cz

Když už víte, co chcete

Vario Vila s.r.o.

Bungalov 2020 si vysnili manželé, kteří měli jas-

Individuální atypický patrový dům v pasivním

no, co od nového bydlení očekávají – jednoduché

standardu. Půdorysné rozměry 7,5 × 12,0 m. Dis-

přehledné dispozice, otevřenou centrální část

poziční řešení 5 + kk, 112 m2 užitné plochy. Difuzně

s krbem, široký vchod na obytnou terasu, pokoj

otevřená konstrukce s celulózovou foukanou

pro vnoučata, garáž s průchodem do domu.

izolací Vario diffu pasiv. Vhodná volba kombi

To vše Bungalov 2020 s obytnou plochou

nace materiálů dřeva a difuzně otevřeného omít-

140m skvěle splňuje. Místo garáže lze umístit

kového systému na fasádě domu. Vynikající

i další pokoj. Všechny naše projekty variabilně

využití menšího pozemku v původní zástavbě.

2

upravíme, podle představ zákazníků.

www.variovila.cz

www.rpstavby.cz
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Představení nového významného partnera ADMD

Pfeifer Holding GmbH

Skupina Pfeifer se sídlem v Imstu (Tyrolsko/Rakousko) patří
mezi největší společnosti v oblasti zpracování dřeva v rámci
celé Evropy. Od převzetí výrobního závodu v Chanovicích v roce
2016 do roku 2020 plánuje rodinná firma investovat do výstavby
a modernizace svých závodů v Chanovicích a Trhanově celkem
60 milionů EUR, tedy cca. 1,5 miliardy korun. V letech 2017
a 2018 došlo k velkým investicím do obnovy stávajících výrobních zařízení. Od nového třídění a balení řeziva na pile, nového
přísunu k pile, likvidace dřevního odpadu, až po různá opatření
v oblasti třívrstvých masivních dřevěných desek a investice do
infrastruktury a vozového parku.

PASSION FOR TIMBER

Přesně v létě 2019 se rozjely výrobní linky v závodu Schlitz.
V okamžiku zahájení výroby CLT panelů v závodu Schlitz se
společnost Pfeifer stala poskytovatelem komplexních služeb
v oblasti konstrukčních dřevěných materiálů. Tento krok je
provázen velkými výzvami v oblasti výroby, logistiky a prodeje. Těmto výzvám jsme se rozhodli čelit nejmodernějšími
zařízeními a IT technologiemi, spoluprací mezi závody a rovněž
tím nejdůležitějším ze všech zdrojů – odborně kvalifikovanými
zaměstnanci.
Náročné architektonické výzvy při výstavbě interiérů
a exteriérů lze elegantně vyřešit inovativními deskami
(biodeskami)
z
masivního
dřeva
se
systémem
pero a drážka. Mají mnohostranné využití a na trhu
jsou velmi žádané. Tento výrobek, který byl na trh
uveden v roce 2016, znamenal evoluční krok ve vývoji
sortimentu skupiny Pfeifer Group.

Pfeifer Holding GmbH
+43 5412 6960 0
info@pfeifergroup.com
www.pfeifergroup.com
Fabrikstraße 54,
A-6460 Imst
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Novinky od významných partnerů ADMD

NOVINKA Odvaděč kondenzátu DN 125 mm a DN 160 mm
Vlhkost v odvětrávacím potrubí nedostane
šanci!
Dobrá střecha není jen otázka kvalitní krytiny.
Dobře si uvědomujeme, že důležitou roli hraje
také střešní příslušenství a neustále jej vylepšujeme. Výraznou inovací právě prošel náš odvaděč
kondenzátu. Drobný prvek, který zajišťuje odvod
vlhkosti z odvětrávacího potrubí, vyrábíme na
vlastních 3D tiskárnách.
www.betonpres.cz

Climatizer Plus
Přímo z přírody si vypůjčil své unikátní vlastnosti. Stromu pevnost, pružnost i ochranu před
teplotními výkyvy umožňují vlákna celulózy.
Celulózové vlákno, lze ho získat i tak, aby ani
jeden strom nemusel padnout k zemi. Jedna
půda domu 120 m2, zateplená 30 cm izolace =
25 zachráněných stromů, 500 m2 lesa, až 1000
druhů hmyzu. 30 let UPcyklace, 30 let šetrný
k přírodě.
www.ciur.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 mo
derní 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.jafholz.cz
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Novinky od významných partnerů ADMD
Stavební pouzdro v moderním designu
Efektní způsob oddělení místností, úspora místa, bezbariérové řešení i minimalistický vzhled
dveřního průchodu bez obložek. To jsou hlavní
benefity stavebního pouzdra AKTIVE, jehož
konstrukce vytváří pevnou hranu průchozího
otvoru, ale přitom zůstává skrytá pod povrchovou úpravou stěny. Stavební pouzdro AKTIVE
je dostupné v jednokřídlé variantě STANDARD
a KOMFORT pro dvoukřídlé zasouvací dveře.
www.japcz.cz

MoistureGuard: Chráníme Vaše zdraví
a domov
Unikátní český systém nepřetržitého sledování
vlhkosti přímo ve stavební konstrukci dřevěného
domu a dalších exponovaných místech. Stavitelům minimalizujeme případné škody během
garanční doby.
Díky novému online systémovému konfigurátoru si můžete sami vytipovat umístění čidel. Nebo
stačí nahrát půdorys domu a návrh zpracuje náš

WOOD camp – jak projektovat dřevostavby
WOOD camp je projekt zahrnující pravidelné
online semináře pro projektanty, architekty,
stavební dozory a TDI. Účastníkům vysvětlíme,
jak se pustit do navrhování a projektování
dřevostaveb. Jednou z činností ADMD je vzdělávat odborníky a podporovat tak produkci kvalitních dřevostaveb. Zároveň chceme účastníkům
poskytnout odbornou podporu při jejich činnosti.

tým.
www.moistureguard.cz
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Jak si usnadnit cestu k novému bydlení

Každý z nás se dostane někdy i vícekrát za život k úvaze, kde chce žít. Nejčastěji pak volíme mezi bytem,
nebo rodinným domem. Jak taková cesta k vlastním rodinnému domu vypadá se dozvíte v následujícím článku.
Jak si cestu k rodinnému domu co nejvíce usnadnit a nebo naopak si z tohoto procesu udělat hezké
období našeho života, kdy máme jedinečnou možnost zhmotnit náš sen ve skutečnost? Na začátku
této cesty nás čeká nejdůležitější věc a to je výběr a koupě pozemku. Ten v mnohém rozhodne, jakým
směrem se budeme dále ubírat a také kolik nám zůstane financí na dům, který na něm bude stát. Pozemek nám často může napovědět, jaký tvar a velikost domu se na něj bude hodit a zda bude vyhovovat
našim potřebám i představám o bydlení. Tady se také dostáváme k rozhodnutí, jakou technologií naši
budoucí stavbu realizovat.
V případě, že již v této fázi uvažujeme o dřevostavbě, je nejlepší spojit se přímo s dodavatelskou firmou, která buď připraví architektonický návrh a nebo můžete vybírat z již nabízených typových domů,

ADMD – Maják ve světě dřevostaveb
POZEMEK

RYCHLOST
VÝSTAVBY

CHCEME
STAVĚT

PROČ
DŘEVOSTAVBU
POUŽITÍ
OBNOVITELNÝCH
MATERIÁLU

VÝBĚR
KONSTRUKCE

CERTIFIKACE
DOKUMENT
NÁRODNÍ
KVALITY

ZDRAVÉ
VNITŘNÍ
PROSTŘEDÍ

PŘESNÝ
A ČISTÝ PROCES
VÝSTAVBY

NÍZKÉ
NÁKLADY NA
VYTÁPĚNÍ
VÍCE
OBYTNÉ
PLOCHY

PROVĚŘENÍ
DODAVATELÉ
STAVEBNÍ
DOZORY

OMBUDSMAN
PRO
DŘEVOSTAVBY

CENA

PROJEKT

POVOLENÍ

TERMÍNY

www.admd.cz

VÝSTAVBA
DOMU

ZÁRUČNÍ
A POZÁRUČNÍ
SERVIS

BYDLÍME
V NOVÉM

ADMD
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Jak si usnadnit cestu k novému bydlení
u kterých je vždy určitá míra variability. Tím, že se rozhodnete pro přípravu projektu přímo s realizační
firmou, si ušetříte hodně starostí. Projekt se totiž bude připravovat přímo pro výrobní technologii,
kterou firma domy realizuje, a nenastane tak situace, kdy je nutné projekt upravovat kvůli technickým
parametrům konstrukce.
Velkou výhodou u dřevostavbařských firem je systémovost celého řešení stavby. Celý dům je navržen
do veškerých detailů. Ve výrobě se pracuje s moderní technikou a proto není prostor pro improvizaci.
Díky tomu získáte hned několik výhod v jednom. Přesně víte, kolik bude váš nový dům stát, jak bude
vypadat, kdy bude zadaný do výroby a v jakém termínu vám jej budou stavět. Vyhnete se tak posouvání termínů, nespolupracujícím profesím a výmluvám jednoho řemeslníka na druhého. Stavba domu
je totiž poměrně náročný proces a to, že na nějakou část zapomenete, pokud nebudete spolupracovat
s profesionály, je jistota rovnající se 100 %. Tím vás však nechceme odradit od stavby domu, ba naopak.
Pokud svěříte realizaci vašeho snu o bydlení v rodinném domě firmě, která přesně ví, co je v které fázi
stavby domu důležité, stane se pro vás tato cesta zábavným zážitkem.
Jak ale takovou firmu vybírat? Jedním z vodítek pro vás může být množství zkušeností, které firma
má. Nespoléhejte však pouze na to, co píše na svých webových stránkách, ale v tomto případě platí
dvojnásob pravidlo: „Důvěřuj, ale prověřuj.”
Zkontrolujte tedy reference, které na firmu získáte, dále zda doba jejich uvedených zkušeností odpovídá
zápisu firmy v obchodním rejstříku a tak dále. Velmi důležité v případě dřevostaveb je také dívat
se na certifikace, které firma splňuje. Pokud například splňuje certifikaci Dokument národní kvality
(DNK), tak to pro Vás znamená, že firmu kontroluje každoročně nezávislý certifikační orgán Výzkumný
a vývojový ústav dřevařský. Prověřuje druhy používaných materiálů i jak probíhá montáž samotných
stěnových panelů v hale či na stavbě. Tato certifikace je pro vás jasným ukazatelem kvality.
Zmiňme také, jak je při výběru dodavatele domu důležitá komunikace. Zástupce firmy musí být
otevřen všem vašim dotazům a pochopit, jaké máte potřeby a očekávání od vašeho nového bydlení.
Na to ale bohužel není žádný návod. Bude nutné vybírat podle pocitů, které z dodavatelské firmy
a jejich přístupu máte. Najděte si proto dodavatele dřevostavby s certifikátem DNK, který bude vaší
podporou při stavbě nového domova.
Ing. Lenka Trandová
ředitelka ADMD
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Sádrovláknité desky a podlahy jako spolehlivá
alternativa k deskám na bázi dřeva
Vysoké náklady na stavební dřevo a desky na bázi dřeva
jsou skutečností, se kterou se potýkají všichni aktéři v obo
ru dřevostaveb. Jako spolehlivou alternativu lze přitom
použít sádrovláknité desky a podlahové prvky fermacell®.
Na fasádách dřevostaveb se uplatňují parobrzdné desky
fermacell® Vapor, silné postavení v oboru mají i podlahové systémy fermacell®. Dokonalým doplňkem k těmto
materiálům
HardiePlank

jsou
®

vláknocementové

fasádní

obklady

a HardiePanel . James Hardie Europe
®

GmbH tak může nabídnout ucelené stěnové a podlahové
systémy pro suchou montáž a dřevěné konstrukce.
www.jameshardie.cz.

Výroba masivních dřevěných panelů
a dřevěných konstrukcí
Společnost TESAŘSTVÍ BISKUP díky více než 30. leté praxi
získala cenné zkušenosti. Její stěžejní činností je výroba
konstrukčního systému dřevostaveb ze šroubovaných masivních dřevěných panelů v ČR prodávaných pod značkou
DEKPANEL. Podstatná je také výroba dřevěných konstrukcí od jednoduchých krovů po skeletové konstrukce a velkoprostorové zastřešení. Šroubované masivní dřevěné panely jsou ideálním řešením pro stavbu nízkoenergetických
a pasivních staveb. Výroba masivních dřevěných panelů
je ekologická a probíhá bez použití lepidel. Přesná výroba
jednotlivých dílů probíhá na CNC strojích. Díky přesnosti
zhotovení panelů je vlastní montáž hrubé stavby velmi rychlá.
www.tesari.cz
13
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akustone
Akumulační kamna vyvinutá pro pasivní
a nízkoenergetické domy
Novostavby realizované v nízkoenergetickém a pasivním
standardu jsou již natolik kvalitně izolované, že použití
klasických krbových kamen vede k masivnímu přetápění
domu. Na tuto skutečnost reagoval český výrobce kamen,
firma Akustone, která vyvinula speciální mastková kamna se schopností tepelné akumulace. Mimo eliminace
problému s nárazovým přetopením budovy nabízí ještě
jednu, neméně zásadní přidanou hodnotu – teplo, které se
do kamen naakumuluje za cca 2 hodiny topení se z nich
uvolňuje postupně po dobu následujících 20 hodin a to
v optimální míře tak, aby nedošlo k přetopení domu.
Kamna jsou tak navíc bezpečná pro děti, jelikož jejich povrchová člověka teplota nespálí. www.akustone.cz

TRADIČNÍ DODAVATEL SPOTŘEBNÍHO SORTIMENTU
Berner spol. s r.o. je českou dceřinou společností koncernu Berner s mezinárodní působností, jedním z vedoucích
celoevropských přímých prodejců spotřebního materiálu
a nářadí pro stavebnictví a autoopravárenství i průmysl.
Již více než 20 let v České republice nabízí společnost
Berner široký sortiment spotřebního materiálu, nářadí
a dílenského vybavení. Čas a naši zákazníci prověřili značku Berner v odborných znalostech, schopnosti pomoci
a přátelském přístupu - v České republice už 20 let
poskytujeme své služby více než 20.000 společnostem
a živnostníkům. Neustále pracujeme na rozvoji služeb,
které našim zákazníkům umožňují pohodlné a flexibilní
objednání našeho zboží. www.shop.berner.eu
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Společnost BOVA Březnice
Byla založena v roce 1992 jako výrobní firma zabývající se
produkcí kování pro tesařské konstrukce.
Firma se zaměřuje na vývoj a výrobu v těchto oborech:
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, zásuv
kové systémy
Vývoj a výroba firmy BOVA je zajišťována ve spolupráci se
Stavební fakultou ČVUT Praha, softwarovou firmou FINE
Praha, certifikaci zajišťuje TZÚS Praha. Vlastní konstrukční
oddělení a výroba nástrojů a přípravků umožňuje uvést
ročně na trh řadu nových výrobků.

DMK system – řešení pro kvalitní dřevostavbu
DMK je ucelený certifikovaný stavební systém pro kvalit
ní dřevostavbu. Jeho základem je promyšlené řešení
všech detailů stavby a prefabrikace konstrukčních prvků
v moderní výrobní hale s využitím ověřené technologie
a spolehlivých materiálů. Našimi produkty jsou sendvičové stěnové panely, konstrukce stropů a příhradové
střešní vazníky. Majitelé domů z DMK system potvrzují
nízké provozní náklady na bydlení i rychlý průběh stavby.
To zajišťuje spolehlivý a certifikovaný systém, vyzkoušená
a ověřená technologie, kvalitní projekt, odborné poradenství i ekologicky šetrné materiály. Tato kombinace přináší
zákazníkům dřevostavby nejvyšší kvality.
www.dmk-system.cz, www.dmk-strechy.cz
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Michna & Perháč, s.r.o.
Jsme odborníci na statiku a učarovalo nám dřevo – přírodní obnovitelný materiál s výbornými technologickými
vlastnostmi a obrovským potenciálem. Potvrzuje to i stále
rostoucí trend výstavby budov na bázi dřeva. Pomáháme
investorům, projektantům a architektům optimalizovat
návrhy dřevěných konstrukcí jak z hlediska statiky, tak
i kvality a ekonomiky. Máme zkušenosti s rodinnými
a bytov ými domy, mosty, halami aj. Poradíme s konstrukčními detaily, spoji nebo kotvením. Pracujeme se
softwarem AxisVM, který si oblíbili stavební inženýři
po celém světě. S použitím AxisVM splní vaše stavby ty
nejnáročnější konstrukční a technické požadavky. Letos
navíc AxisVM vydal novou ve zi – vyzkoušet si ji můžete na
měsíc zdarma.

Společnost NaturFor s.r.o. se zaměřuje především na
projekci a strojní výrobu dřevěných konstrukcí a vazníkových

systémů

nebo

jejich

kombinací.

Pro

návrh

konstrukcí používáme software aplikace, které umožní
jak konstrukci sledovat vizuálně, tak i přenos dat do
výrobních CNC strojů. Vzhledem k tomu, že disponujeme
vlastním pořezem kulatiny, impregnační vanou a následnou konstrukčně-strojní výrobní základnou, dokážeme
poměrně rychle reagovat na podněty zákazníků a tyto
uvést do finální podoby. Kvalita výroby je podložena certi
fikací a měřeními. Neustálý vývoj na stavebním trhu nás
nutí k inovacím, a proto v 10/2021 připravujeme spuštění
výroby CLT panelů.
www.timberconstructions.eu
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OTHERM je český výrobce otvorových výplní s dlouholetou
tradicí. Nabízíme plastová, dřevěná, dřevohliníková a hliní
ková okna a dveře vysoké technické úrovně se spolehlivou funkčností a dlouhou životností. Vše vyrábíme v našich
4 výrobních závodech v ČR s kapacitou 500.000 ks okenních jednotek ročně. Díky digitalizaci výroby i obchodu svým partnerům garantujeme spolehlivé kompletní
dodávky, včetně kvalitní montáže a technické podpory.
Zaměřujeme se na projekty novostaveb všech typů.
Zajistíme dodávky v ekonomické variantě i luxusní individuální řešení.
Kontaktujte nás, osobně probereme možnosti
spolupráce:
777 750 701, petr.holy@otherm.eu, www.otherm.cz

Puidukoda s. r. o.
Dovolte,

abychom

se

představili.

Jsme

společnost

Puidukoda s. r. o., která se zabývá výrobou a prodejem dřevěných palubek, teras, podlah, fasád a jiného
hoblovaného materiálu ze severského smrku a borovi
ce a sibiřského modřínu. Dobře opracované a kvalitní
prkno dokáže udělat s našim domovem zázraky a nejen
to, působí pozitivně na naše zdraví i psychiku. Vůně dřeva
a vědomí, že se obklopujeme přírodním a obnovitelným
materiálem, to je to, co nás těší. Zabýváme se také povrch
ovými nátěry a dalšími speciálními úpravami, které přidá
vají výrobkům hodnotu. Nabízíme designové kousky jako
je imitace spáleného dřeva aj. Pusťte dřevo do života!
Mrkněte na náš e-shop www.puidukoda.cz
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Stavebniny DEK, největší společnost skupiny DEK a nej
významnější hráč na trhu stavebnin v České republice,
se zabývají obchodem se stavebními materiály a poskytováním služeb s prodejem stavebních materiálů souvisejícími, např. technické poradenství, míchání omítek a barev,
provoz půjčoven strojů a nářadí, pronájem klempířských
dílen apod. Stavebniny DEK jsou hrdým partnerem ADMD
a jeho klientům pomáhají vytvořit domov těch nejvyšších
standardů.
www.dek.cz

Weyland Holz spol. s r.o.
Velkoobchod s dřevomateriály. Prodáváme stavební,
truhlářské a exotické řezivo, konstrukční KVH a lepené
BSH hranoly, podlahy, dveře, obkladové a podlahové
palubky, spárovky, biodesky. Dále nabízíme modřínové
a Thermowood fasádní obklady, překližky, lamino, OSB
a pracovní desky, modřínové a exotické venkovní dřevěné
terasy, a řadu dalších materiálů na bázi dřeva. Weyland
Holz spol. s r.o. nenabízí pouze materiály, ale i doplňkový
servis

zákazníkům.

Nabízíme

dopravu

zakoupeného

zboží, formátování dílců, poradenství našich specialistů.
Dále pořádáme školení pro zákazníky našimi dodavateli
a zajišťujeme podporu prodeje námi nabízených materiálů.
Samozřejmostí je i odborná konzultace.
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Dubové podlahy na podlahové topení
Stále mnoho zákazníků váhá nad volbou dřevěné
podlahy na podlahové topení. Přetrvává obecný
postoj, že je dřevo izolant. Admonter má s tímto
letité zkušenosti a v jeho nabídce jsou veškeré
podlahy plně certifikované na podlahové topné
systémy (vodní i elektrické).
www.admonter.eu

Novinka v zateplení šikmých střech
ISOVER Double Tram je systémová skladba
podkrokevního zateplení bez tepelných mostů
splňující požadavky i pro pasivní domy. Spolu s mezikrokevní izolací umožňuje zaizolování
střešního pláště až do tloušťky 580 mm.
www.isover.cz

Suchá podlaha Rigistabil
Podlahové sádrokartonové dílce Rigistabil E25
jsou ideální volbou do dřevostaveb. Mezi výhody
této podlahy patří její nízká hmotnost, rychlá
výstavba suchou cestou, ale i neprůzvučnost.
Ve spojení s podlahovým vytápěním zaručí
vysokou ekonomickou efektivitu stavby.
www.rigips.cz

ALPHA VINYL
Belgický Quick-Step uvádí rigid podlahy Alpha
Vinyl, které snoubí praktické výhody vinylu i au
tentický vzhled dřeva nebo dlažby. Díky ochranné svrchní vrstvě se snadno čistí a jsou 100%
vodotěsné, takže vhodné i do kuchyně nebo
koupelny.
www.quick-step.cz
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SEMA software
Spojovací prvky X-FIX pro spoj celodřevěných
panelů (CLT) k dispozici ve standardních datech
programu SEMA. Patentovaná X-fix C geometrie
stropní i stěnové panely při doražení spojky X-fix
stáhne k sobě a tím je tvarově dlouhodobě spojí.
www.sema-soft.cz

Nová CT 84 EXPRESS PLUS je vhodná jak pro
desky EPS, tak ji je možno použít i pro desky
z minerální vaty MW. Zároveň nízké teploty
přestávají být problémem, protože díky nové
receptuře, může být aplikována až do -10 °C.
Je čas přejít od tradičních řešení k novému
CT 84 EXPRESS PLUS.
www.henkel.com

Solární kolektory s umístěním mimo střechu
Termické kolektory, které dokáží uspořit náklady na přípravu teplé vody a přitápění nemusí
být vždy umístěny pouze na střeše rodinného
domu. Díky horizontální konstrukci kolektoru je
možné ukotvení i na fasádě. Takto se mohou stát
praktickým doplňkem i stínícím prvkem.
www.jhsolar.cz

McLED s.r.o.
Představujeme Vám novinku v oblasti LED
nouzového osvětlení, které bývá součástí nejen
veřejných a komerčních prostor, ale můžeme
jej také využít v rezidenční oblasti bydlení.
Svítidla jsou vyrobena z vysoce kvalitních
komponent. Dlouhou životnost zajištuje velmi
odolná baterie LIFEPO4.
www.mcled.cz
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Dřevo hoblované, hladké, neopracované? Pro nábytek, podlahy nebo ploty? Zajistěte dřevěným
prvkům kvalitní, a přitom šetrnou ochranu
před počasím a nepříznivými vlivy. Holandské
olejové lazury značky KOOPMANS se o ochranu
a dlouholetou krásu dřeva postarají za Vás.
www.metrum.cz

Schiedel KINGFIRE = Pohoda u ohně
s minimálními požadavky na prostor
KINGFIRE je prefabrikovaný systém, složený
z komínového systému ABSOLUT a vestavěné
krbové vložky o výkonu 3 – 7 kW. Půdorys
komínu i s krbem je cca 55 × 55 cm a zabírá pouze
0,3 m2 v celkové dispozici. Účinnost vložky je
80 % a může být provozována nezávisle na
přívodu vzduchu pro hoření. www.schiedel.cz
Krabice rychloinstalační do dutých stěn
ECON Fix
Díky novému upínacímu žebrování bez kotvících šroubů je instalace spojovací krabice řady
ECON Fix mnohem rychlejší a jednodušší. Krabici lze použít do stěn, jako OSB desky, křížově
vrstveného dřeva nebo masivního dřeva, sádro
kartonových desek nebo do obnaženého zdiva.
Zasunout - Nasměrovat - Ukotvit - Hotovo!
StoTherm Wood je již více než 20 let nejoblíbenější volba dřevostavbařů
Dokonale fungující, ekologický a skvěle vyladěný
pro potřeby výrobců dřevostaveb je fasádní
zateplovací systém StoTherm Wood, který vyrábí
a dodává koncern Sto. Tento kontaktní zateplo
vací systém je na trhu již 20 let a mezi výrobci
dřevostaveb je to nejprodávanější zateplovací
systém. www.sto.cz
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VICTORY
Tradiční pojetí schodiště kombinující kov a dřevo v jeden celek, který dodá interiéru punc
originality. I přes klasický tvar jde o moderní
schodiště,

dotvářející

atmosféru

moderního

bydlení. Originální zábradlí je pak jen naprosto
dokonalým doplňkem.
www.swn.cz

Minerální izolace bez obsahu formaldehydů,
s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi
a

se

součinitelem

tepelné

vodivosti

0,031

= 0,031

W/mK nemá na českém trhu konkurenci.

= Nejúčinnější

URSA PUREONE SF 31 je ideální volbou pro

W/m.K

rolovaná minerální
izolace

zateplení šikmých střech a obvodových konstrukcí dřevostaveb!
www.ursa.cz

LE

PŠ

RO

NEJ

LI

Bez formaldehydů

Í L AM BDA

V

10 cm izolace ve spodním víku a rozdělený
tepelný most tubusu OSB deskou. Schody
Isotec eliminují energetické ztráty mezi obytnou
částí domu a podkrovím. Půdní schody Wippro
dokonale a dlouhodobě chrání Váš domov proti
nechtěným tepelným ztrátám.
www.wippro.at

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha,
s.p., je certifikačním partnerem ADMD a kontroluje dodržování požadavků Dokumentu národní kvality (DNK). Technici Dřevařského ústavu
zkontrolovali v loňském roce celkově více než
400 dřevostaveb v ČR.
www.drevarskyustav.cz
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Seznam členů ADMD
3AE, s. r. o.

ALFAHAUS, s. r. o.

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

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

ALLSTAV CZ s.r.o

A T R I U M, s. r. o.

+420 317 850 900
info@allstav.cz
www.allstav.cz

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

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

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

DBH, s. r. o.

DOMY D.N.E.S., s. r. o.

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

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

Haas Fertigbau s. r. o.

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

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

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

LUCERN dřevostavby s.r.o.

MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY, s. r. o.

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

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

MS HAUS, s. r. o.

NATUR HOUSE, s. r. o.

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

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

NEMA Dřevostavby s.r.o.

Origis, s. r. o.

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

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

PALIS PLZEŇ, spol. s r. o.

Profi-Gips, s. r. o.

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

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

PURLIVE, spol. s r. o.

QUICKHAUS, s. r. o.

+420 601 370 944
info@purlive.cz
www.purlive.cz

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

RP STAVBY s.r.o.

STAVEX Kutná Hora, s. r. o.

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

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

VARIO VILA, s. r. o.

VESPER FRAMES, s. r. o.

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

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

VEXTA, a. s.
+420 800 900 963
drevostavby@vexta.cz
www.vextadomy.cz
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Seznam partnerů ADMD
Generální partner

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

Betonpres a.s.

CIUR a.s.

www.betonpres.cz

www.ciur.cz

JAF HOLZ spol. s r.o.

JAP FUTURE s.r.o.

www.jafholz.cz

www.japcz.cz

MoistureGuard, s.r.o.

Pfeifer Holding GmbH

www.moistureguard.cz

www.pfeifergroup.com

Partneři

akustone

®

quality lighting

Mediální partneři
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Asociace dodavatelů montovaných domů Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH
DŘEVOSTAVEB 2021
Sobota 9. 10. 2021 od 10:00 do 17:00
po celé České republice
Akce je zdarma
Seznam staveb najdete
od 21. 9. 2021 na

www.DenDrevostaveb.cz

ADMD

www.admd.cz

