
DŘEVOSTAVBY
KVALITNĚ
členové a partneři ADMD



O asociaci

ADMD
maják ve světě dřevostaveb

ADMD je sdružení výrobců dřevo-

staveb (členové) a  dodavatelů ma-

teriálů pro kvalitní dřevostavby 

(partneři). Cílem ADMD je podporo-

vat a prosazovat výstavbu kvalitních 

dřevostaveb v České republice.

2000
Založení ADMD

Dokument národní kvality (DNK) je certifi kát deklarující kvalitu fi rem v ADMD. 

Prověřuje práci realizační fi rmy od použitých materiálů, přes návrh konstrukce 

včetně detailů až po realizaci stavby. Členové ADMD musí certifi kát dodržovat 

a každo ročně obnovovat na základě nezávislého auditu z Výzkumného a vývo-

jového ústavu dřevařského v Praze.

2006
Vytvoření certifi kace Dokumentu národní kvality

ADMD se stala členy Evropského 

svazu dřevostaveb EFV - EUROPE-

AN FEDERATION OF PREMANU-

FACTURED BUILDING.

2013

Potřebujete informace z  nezávi-

slého zdroje týkající se konstrukce 

dřevostaveb, výběru dodavatele

či domu? Neváhejte se na nás 

obrátit.
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Na Smírčí orgán, ombudsmana 

pro dřevostavby, se mohou obrátit 

investoři dřevostaveb, kteří nejsou 

spokojeni s  realizací svého domu. 

Ombudsman je prostředníkem 

při jednání za účelem nalezení 

smírčího řešení sporu. Smírčí orgán 

stížnost objektivně a  komplexně 

analyzuje, posoudí a navrhne její ry-

chlé, ne byrokratické a mimosoudní 

řešení.

Ombudsman

Cílem etického kodexu je, aby členové ADMD působili na trhu vůči svým zá-

kazníkům, obchodním partnerům i vůči sobě navzájem s respektem, seriózně 

a na vysoké úrovni podnikatelské kultury a přispívali tak nejenom k dobrému 

jménu dřevo staveb v České republice, ale hlavně ke spokojenosti zákazníků.

2014
Zaveden Etický kodex ADMD

Hledáte odborníka, který Vám 

poradí při stavbě domu, či zkontro-

luje průběh výstavby? Vyberte si 

některého ze stavebních dozorů pro 

dřevostavby, kteří jsou prověřeni od 

ADMD!

Stavební dozory

ADMD Asociace dodavatelů 
montovaných domů

admd@admd.cz

+420 733 506 525

www.admd.czAsociace dodavatelů montovaných 
domů Výstaviště 405/1, 647 00 Brno

ADMD
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Mapa členů
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Záruční doba na konstrukci

10 let

Energetická náročnost

Pasivní, Nízkoenergetické, S téměř nulovou spotřebou energie

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Staveništní montáž, Panelová montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

– ARCHITEKTI zajistíme projekci a realizaci staveb dle Vašich návrhů

– STAVEBNÍCI navrhujeme, projektujeme a realizujeme domy od A do Z

– NOVATOP masivní dřevěné panely – konstrukční systém našich domů

– NOVAHOME naše značkové typové domy. Více na www.novahome.cz

– VIRTUÁLNÍ REALITA – zveme Vás na návštěvu Vašeho domu

– REALIZUJEME domy ve vysoké kvalitě

Dodávka od návrhu po realizaci umožňuje kontrolu ceny domu a je zárukou 

vysoké kvality.

3AE s.r.o.
Člen

3AE s. r. o.
+420 774 221 682
team@3ae.cz
www.3ae.cz
Vrbova 1427/19, 147 00 Praha 4

Působíme v
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Záruční doba na konstrukci

30 let

Energetická náročnost

Pasivní, Nízkoenergetické, S téměř nulovou spotřebou energie

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Panelová montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

A T R I U M, s. r. o.
+420 376 512 087
info@atrium.cz
www.atrium.cz
Strakonická 1056, 341 01 Horažďovice

Společnost A T R I U M, s. r. o. je výrobcem a dodavatelem vysoce kvalit-

ních dřevostaveb od roku 1993, které realizuje po celé České republice, na 

Slovensku. Specializací firmy je výstavba individuálních domů nebo indi-

viduální úpravy typových domů. Stále častěji se zaměřujeme na komerční 

dřevostavby. V současné době dosahuje roční výstavba 60-90 rodinných 

domů v  unikátní difuzně otevřené konstrukci ATRIUM DifuTech®. Dřev-

ostavby ATRIUM se montují z  předem zhotovených celostěnových pan-

elů ve výrobních halách, kde se osadí okna, dveře, parapety apod. Montáž 

domu na pozemku zabere pouze několik dnů.

Realizujeme INDIVIDUÁLNÍ i TYPOVÉ dřevostavby

A T R I U M, s. r. o.
Člen

Působíme v
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Záruční doba na konstrukci

25 let

Energetická náročnost

Pasivní, Nízkoenergetické

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Panelová montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou, Difuzně uzavřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

+420 381 210 863
info@alfahaus.cz
www.alfahaus.cz
Na Vápenkách 549, 391 55 Chýnov

ALFAHAUS s.r.o.

ALFAHAUS je společnost, která se specializuje na výrobu nízkoenergetických

a  pasivních dřevostaveb.Jednotlivé stavby projektujeme na míru dle in-

dividuálních požadavků zákazníků. Naší novinkou jsou také Projektové 

dřevostavby. Jedná se o  projekty v  řadě EKONOMY a  KLASIK. Nabízíme 

možnost několika typových projektů s možností projekt dále kdykoliv up-

ravovat dle individuálních požadavků

Naším cílem je individuální přístup k  potřebám a  přáním zákazníka ve-

doucí k  jeho maximální spokojenosti. Montované domy stavíme na bázi 

lehké prefabrikace dřeva v systému nejmodernější certifi kované technol-

ogie.

ALFAHAUS s.r.o.
Člen

Působíme v
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Záruční doba na konstrukci

30 let

Energetická náročnost

Nízkoenergetické

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Panelová montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou, Difuzně uzavřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Stavba na klíč

ALLSTAV CZ s.r.o.
+420 317 850 900
info@allstav.cz
www.allstav.cz
Chotýšany 108, 257 28

Jsme rodinná firma s více než 20letou tradicí a více než 1 000 postavených 

domů v České a Slovenské republice, Německu, Švýcarsku a dokonce v Ma-

roku. Sídlíme nedaleko Benešova a máme zde vlastní výrobní závod, který 

splňuje nejvyšší technické parametry. Společně s  vlastním projekčním 

oddělením je naše společnost velice flexibilní pro zapracování Vašich in-

dividuálních požadavků úprav typových domů a  tvorbu individuálních 

návrhů.

V  roce 2017 jsme v  Chotýšanech postavili vzorový dům s  katalogovým 

číslem 122, ve kterém se sami můžete přesvědčit o kvalitě našich domů.

ALLSTAV CZ s.r.o.
Člen

Působíme v
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Záruční doba na konstrukci

5 let

Energetická náročnost

Pasivní, Nízkoenergetické, S téměř nulovou spotřebou energie

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Staveništní montáž, Panelová montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou, Difuzně uzavřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

+420 541 240 525
obchod@avanta.cz
www.avanta.cz
Náves 4/24, 664 41 Popůvky

Avanta Systeme spol. s.r.o.

Avanta Systeme je ověřeným dodavatelem dřevostaveb a  dlouholetým 

členem ADMD. Na trhu působí přes 30 let a  posouvá své služby pořád 

dál. Zaměřuje se na výstavbu typových domů i  individuálních projektů, 

které navrhuje ve vlastním projekčním a architektonickém ateliéru. Nabízí 

i  možnosti zvětšení stávajícího bydlení zákazníků pomocí nástaveb. 

Novinkou posledních let je netradiční řešení vícepodlažních domů pomocí 

dřevostavby. Avanta pojí dřevo s železobetonem a vzniká nový synergický 

systém Timbex. Kvalita odvedené práce a  komplexní nabídka služeb je 

hlavní předností této stavební firmy.

Přizpůsobení i typových domů dle přání v rámci původní ceny

Avanta Systeme spol. s.r.o.
Člen

Působíme v
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Záruční doba na konstrukci

25 let na panel konstrukčního systému K-KONTROL®

Energetická náročnost

Pasivní, Nízkoenergetické

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Staveništní montáž, Panelová montáž
Způsob montáže

Difuzně uzavřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba

CZECH PAN s.r.o.
+420 412 384 912
info@czechpan.cz
www.czechpan.cz
Československých letců 786,
407 47 Varnsdorf

CZECH PAN s.r.o. působí na trhu dřevostaveb již od roku 1998.

Hlavní aktivitou fi rmy je výroba a  realizace dřevostaveb ze staveb-

ního systému K-KONTROL® a  dřevěných nosníků I-OSB™. Výrobky jsou

uplatňovány zejména pro výstavbu rodinných domů, ale jejich využití 

je však daleko širší. Vedle rodinných domů jsou to také rekreační domy,

chaty, bytové domy, hausbóty, ale i kancelářské a průmyslové objekty.

Výrobky jsou na trh dodávány jako kompletní dílensky prefabrikovaná 

stavebnice, případě jsou výrobky dodány vč. montáže v rozsahu od pouhé 

hrubé stavby až po realizaci kompletní stavby „na klíč“.

Působíme v

CZECH PAN s.r.o.
Člen

Působíme v
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Záruční doba na konstrukci

5 let

Energetická náročnost

Pasivní, Nízkoenergetické

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Panelová montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Stavba na klíč

+420 603 449 540
+420 604 434 532
dbh@dbh.cz
www.drevostavby-dbh.cz
Doksany 1, 411 82 Doksany

DBH s.r.o.

“Jsme menší rodinná fi rma, která chce udržet kapacitu max 10 rodinných 

domů ročně.Tím dokážeme docílit toho, že od začátku do konce jednání a reali-

zace jsme se zákazníky v kontatktu přímo my, majitelé fi rmy. Máme specifi cký

konstrukční systém, který splňuje parametry pasivního domu, má difuzně 

otevřenou konstrukci s vysokou eliminací tepelných mostů. Tloušťka izol-

ace obvodové stěny je 360 mm a  hodnota prostupu tepla obvodovou 

stěnou je U=0,12. Další zárukou kvality by pro Vás mělo být naše členství 

v ADMD a předání blow door testu ke každému zhotovenému domu.

DBH s.r.o.
Člen

Působíme v
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Záruční doba na konstrukci

30 let

Energetická náročnost

Pasivní, Nízkoenergetické

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Panelová montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou, Difuzně uzavřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

DOMY D.N.E.S. s.r.o.
+420 568 841 104
info@domydnes.cz
www.domy-dnes.cz
Hrotovická - Průmyslová Zóna 169,
674 01 Střítež

Společnost DOMY  D.N.E.S. je českou firmou, která se zabývá výrobou 

a  dodáv kou kvali tních dřevostaveb. Zrealizovala více jak 250 rodinných 

domů po celé ČR. Na přání klienta jsou domy vyráběny na míru nebo po-

dle katalogu společnosti. Pro stavbu domu se používá certifikovaný kon-

strukční systém. Celostěnové panely jsou vyráběny ve výrobním závodě 

v  Třebíči. Jednotlivé konstrukce domu jsou difuzně otevřené. Ročně postaví 

v  průměru 30 rodinných domů. Společnost si zakládá na dobré komunikaci 

s klienty, odbornosti pracovníků a kvalitním zpracování celého díla. Našim mot-

tem je: „DOMY D.N.E.S. – Váš nový domov“.

Česká firma používající v maximální možné míře české výrobky.

DOMY D.N.E.S. s.r.o.
Člen

Působíme v
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Záruční doba na konstrukci

30 let

Energetická náročnost

Nízkoenergetické, S téměř nulovou spotřebou energie

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Panelová montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou, Difuzně uzavřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

+420 281 000 882
info@haas-fertigbau.cz
www.haas-fertigbau.cz
Klostermannova 629, 342 01 Sušice

Haas Fertigbau s.r.o.

Dřevostavby Haas Fertigbau jsou na evropském trhu téměř 50 let, za tu 

dobu jich bylo postaveno přes 50 000. V České republice pro vás stavíme 

nízkoenergetické rodinné domy už 25 let. Jestliže se rozhodnete pro 

dřevo stavbu Haas Fertigbau, můžete se vždy spolehnout na vysokou kvali-

tu provedení, pevné ceny i  termíny dodávek, prvotřídní materiály, dlou-

hé záruky a špičkové služby. Nestavíme ale pouze rodinné domy, ze dřeva 

postavíme cokoliv. Dřevu a stavbám z tohoto skvělého materiálu opravdu 

rozumíme – stále častěji stavíme mateřské školy, sport ovní a volnočasové 

areály nebo průmyslové a zemědělské objekty.

Přes 40 let na evropském trhu

Haas Fertigbau s.r.o.
Člen

Působíme v
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Záruční doba na konstrukci

30 let

Energetická náročnost

Pasivní, Nízkoenergetické, S téměř nulovou spotřebou energie

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Staveništní montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

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

+420 739 451 232
info@holidaypacific.cz
www.holidaypacific.cz
Tyršova 575, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Působíme na českém trhu víc než dvacet let. Domy stavíme v  systému 

„two by four“ - montujeme je z jednotlivých komponentů přímo na místě 

stavby. Difúzně otevřená konstrukce HP je ideální pro svoj funkci nejen 

v zimním období, kdy velmi dobře izoluje, ale také v  letním období, kdy 

zabraňuje přehřívání domu.

Náš stavební systém je certifikovaný, požárně odolný dle ČSN, má velmi 

dobré tepelné a  akustické vlastnosti. Výstavbu rodinných domů realizu-

jeme po celém území ČR. Použité materiály a systém výstavby řadí domy 

do kategorie nízko energetické a pasivní.

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

Člen
Působíme v
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Záruční doba na konstrukci

25 let

Energetická náročnost

Pasivní, Nízkoenergetické, Domy s téměř nulovou spotřebou energie

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Staveništní
Způsob montáže

Difuzně otevřenou, Difuzně uzavřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

608 110 009, 774 488 411
info@lucern.cz
www.lucern.cz
Na Vyhlídce 319, Králův Dvůr, 267 01

LUCERN dřevostavby s.r.o.

Společnost LUCERN dřevostavby s.r.o. navrhuje a realizuje moderní dřev-

ostavby. Disponujeme více jak 40vlastními typovými domy, které navrhli 

naši architekti. V případě, že si klient nevybere z typových domů, rádi mu 

nabídneme služby našich architektů a navrhneme dům na míru.

Klientům nabízíme komplexní a individuální spolupráci – od návrhu domu, 

projektu, vlastní realizaci až po předání domu s pomocí při kolaudaci.

Doporučujeme návštěvu našich vzorových domů, kde Vám rádi před-

stavíme naše vysoké standardy a kvalitu provedení.

LUCERN dřevostavby s.r.o.
Člen
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Záruční doba na konstrukci

10 let

Energetická náročnost

Nízkoenergetické, S téměř nulovou spotřebou energie

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Panelová montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

+420 723 885 175
info@moravskedrevostavby.cz
www.moravske-drevostavby.cz
Hornoměstská 357/25,
594 01 Velké Meziříčí

MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY s.r.o.

Společnost MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY se sídlem ve Velkém Meziříčí se 

zabývá výstavbou nízkoenergetických dřevostaveb. V naší práci si bereme

za vzor moravskou poctivost – realizujeme pro naše klienty DOMY S PŘÍ-

VLASTKEM. Každý náš dům nese jméno bezprostředně se vztahující 

k našemu národnímu bohatství – moravskému vínu. Garantujeme spole-

hlivou statiku a  dlouhou živo tnost ryze českého certifi kovaného staveb-

ního systému. Nabízíme ekonomicky dostupné bydlení pro každou rodinu

v  energeticky a  ekologicky šetrném domě, který je navržen podle

mo derních trendů z kvalitních a obnovitelných materiálů.

MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY s.r.o.
Člen

Působíme v
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Záruční doba na konstrukci

30 let

Energetická náročnost

Nízkoenergetické, S téměř nulovou spotřebou energie

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Panelová montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou, Difuzně uzavřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

MS HAUS s.r.o.
+420 495 219 067
info@ms-haus.cz
www.ms-haus.cz
Náchodská 730,
503 01 Hradec Králové

MS HAUS je dlouholetým prověřeným dodavatelem kvalitních a  cenově 

do stupných rodinných domů na českém trhu. V  nabídce naše-

ho katalogu najdete nepřeberné množství rodinných domů co 

do velikosti, tak i  typu domu. Všechny tyto domy je možné podle 

potřeb a  požadavků každého zákazníka dále upravovat. V  případě, 

že si zákazník přeje stavět podle vlastního návrhu, lze stavět 

i  dle individuálního projektu. Dodávka domu může být realizována od 

minimálního rozsahu dodávky, kterou je uzavřená vrchní stavba, až po 

dodávku domu na klíč včetně základové desky, zpevněných ploch, oplo-

cení a zahradních úprav.

MS HAUS s.r.o.
Člen

Působíme v
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Záruční doba na konstrukci

30 let

Energetická náročnost

Pasivní, Nízkoenergetické, S téměř nulovou spotřebou energie

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Panelová montáž, Staveništní montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou, Difuzně uzavřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

+420 725 175 174
info@natur-house.cz
www.natur-house.cz
Zámecká 1, 
538 42 Ronov nad Doubravou

NATUR HOUSE s.r.o.

Společnost NATUR HOUSE s.r.o. vznikla v  roce 2009 s  cílem realizovat 

dřevo stavby nejvyšší kvality. S našimi architekty se specializujeme na in-

dividuální výstav    bu, případně realizujeme typové domy s možností úprav. 

Zákazníkům nabízíme vysoce kvalitní difúzně otevřenou konstrukci NA-

TUR a vlastní provedení domů až do pasivního standardu s možností vy-

řízení dotace. Stavby realizujeme po celé ČR. Certifikovaná vlastní výroba 

NH, používané stavební materiály, získané zkušenosti a znalosti jsou záru-

kou kvalitní výstavby. Tvoříme domy pro Váš pocit jistoty.

NATUR HOUSE s.r.o. má vzorové domy

NATUR HOUSE s.r.o.
Člen

Působíme v
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Záruční doba na konstrukci

30 let

Energetická náročnost

Pasivní, Nízkoenergetické

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Panelová montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou, Difuzně uzavřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

NEMA Dřevostavby s.r.o.

+420 722 616 602
poptavka@nema-drevostavby.cz
www.nema-drevostavby.cz
Olešnice 107, 373 31 Olešnice

Za čtvrtstoletí od vzniku společnosti vyrostla NEMA z  malé rodinné fi rmy ve 

společnost o  desítkách zaměstnanců specializovaných na práci se dřevem. 

V  současnosti vlastní nejmodernější evropské technologie a  softwary na 

výrobu nízkoenergetických a  pasivních dřevostaveb, krovů a  vazníků. Zá-

kazníkům nabízí kompletní servis, od vytvoření projektu až po předání 

domu na klíč. Zákazník si může vybrat z  katalogových domů nebo ob-

jednat dům dle individuálních požadavků. V  současné době je v  nabídce

certifi kovaných 50 typů panelů pro dřevostavby. Z těchto panelů lze postavit 

jakoukoliv požárně či akusticky náročnou stavbu. V roce 2012 se stala Jihočes-

kou fi rmou roku.

NEMA Dřevostavby s.r.o.
Člen

Působíme v
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Záruční doba na konstrukci

30 let

Energetická náročnost

Pasivní, Nízkoenergetické, S téměř nulovou spotřebou energie

Typové a individuální stavby?

Individuální stavby

Panelová montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou, Difuzně uzavřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

+420 725 056 004
info@origis.cz
www.origis.cz
Na Pěšinách 24/52, 182 00 Praha 8

Origis s.r.o.

Stavíme nízkoenergetické a  pasivní domy s  možností získání do-

tace z  programu NZÚ. Preferujeme difuzně otevřenou skladbu kon-

strukcí domů, kterou upravujeme s  ohledem na ztráty domu, 

akumulaci, fl exibilitu, návratnost investic a  ekologii. Dřevěná kon-

strukce může být z  masivních dřevěných panelů (CLT desek) nebo

z KVH hranolů. Máme velké zkušenosti se stavbami ve svahu, kde spodní 

část je zděná a vrchní řešena jako dřevostavba. Také realizujeme i bytovou 

a nebytovou výstavbu (bytové domy, školky, nástavby, sociální bydlení). Jed-

ná se o trend, který se u nás teprve rozvíjí a ve kterém je velký potenciál. 

Lehký konstrukční systém dřevo staveb zde dovoluje realizovat to, co by ve 

zděném provedení nebylo možné.

Origis s.r.o.
Člen

Působíme v
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Záruční doba na konstrukci

5 let

Energetická náročnost

Pasivní, Nízkoenergetické, S téměř nulovou spotřebou energie

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Panelová montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

PALIS Plzeň, spol. s r.o.
+420 602 265 548
palis@palis.cz
www.palis.cz
Kokořov 24, 330 11 Třemošná

Rodinná firma PALIS byla založena v roce 1991 za pomoci úvěru na „zelené 

louce“. Z  původního zpracováním dřevní hmoty na truhlářsko-tesařské 

polotovary se portfolio rozrostlo o výrobu vlastní řady dětských hřišť, prvků 

zahradní archi tektury, výrobou a  montáž dřevostaveb. Firma provozuje 

veškerá zařízení na zpracování dřevní hmoty: pořez, sušení, hoblování, lep-

ení dřeva a je v tomto směru pro svoji výrobu naprosto soběstačná. Domy 

jsou vyráběny v nízko energetickém a pasivním standardu s difúzně ote-

vřenými skladbami. Výroba prefa brikovaných dílů probíhá v  moderních 

halách s jeřábovou dráhou.

PALIS Plzeň, spol. s r.o.
Člen

Působíme v
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Záruční doba na konstrukci

5 let

Energetická náročnost

Nízkoenergetické, S téměř nulovou spotřebou energie

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Panelová montáž
Způsob montáže

Difuzně uzavřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

+420 601 370 944 
+420 725 953 132
info@purlive.cz
www.purlive.cz
Rybníky VII 5547, 760 01 Zlín

PURLIVE, spol. s r. o.

Realizujeme individuální a  typová řešení rodinných domů, komerční ob-

jekty i stavby občanské vybavenosti. Jsme výrobcem a dodavatelem domů 

s  téměř nulovou spotřebou energie. Při výrobě používáme zásadně cer-

tifikované a  prověřené materiály a  postupy. Máme silné zázemí kvalit-

ního a  dlouhodobě působícího pracovního týmu. Díky tomu dokážeme 

zajistit komplexní servis nejen při realizaci samé, ale budeme s  Vámi 

od projektu, přes stavebního povolení až po předání klíčů od nového 

domova. Hlavním cílem společnosti PURLIVE byl a vždy bude spokojený zá-

kazník, což považujeme za základní kámen úspěchu.

Spokojený zákazník je na prvním místě

PURLIVE, spol. s r. o.
Člen

Působíme v
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Záruční doba na konstrukci

5 let

Energetická náročnost

Pasivní, Nízkoenergetické

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Staveništní montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou, Difuzně uzavřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

Profi -Gips s.r.o.
+420 737 811 060
info@profi -gips.cz
www.profi -gips.cz
Sedlešovice 100, 671 81 Znojmo

Firma Profi -Gips s.r.o byla založena v polovině roku 2007 s cílem poskyt-

nout komplexní služby ve stavebnictví. Stavby realizujeme staveništní 

montáží. Stavíme difuzně uzavřené i  difuzně otevřené konstrukce, vy-

cházíme z  certifi kovaných systémů Rigips. Vnitřní záklop provádíme 

deskami RIGISTABIL s  technologií ACTIV AIR. Součinitel prostupu tepla 

dosahuje minimálně U=0,18W/m2K, což v praxi znamená značnou úsporu 

energie proti klasickým technologiím. Vždy provádíme kontrolní BLOWER 

DOOR TEST autorizovaným technikem. V naší projekční kanceláři lze do-

hodnout také stavbu dle individuálních požadavků.

Blower door test – kontrola každé stavby

Profi -Gips s.r.o.
Člen

Působíme v
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Záruční doba na konstrukci

10 let

Energetická náročnost

Pasivní, Nízkoenergetické, S téměř nulovou spotřebou energie

Tpové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Panelová montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou, Difuzně uzavřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

+420 721 555 500
info@quickhaus.cz
www.quickhaus.cz
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

QUICKHAUS s.r.o.

Rodinná fi rma, výrobce certifi kovaných dřevostaveb, 13 let na trhu, 

provádíme práce především vlastními proškolenými zaměstnanci. Zá-

kazníkům poskytujeme komplexní služby od projektu, vyřízení povolení, 

základovou desku až po dokončení stavby na klíč. Stavíme domy pasivní, 

nízkoenergetické anebo domy s nízkou potřebou energie na vytápění. Na 

každé stavbě provádíme 2x Blower door test. V případě stavby na klíč – pro-

jekt včetně vyřízení povolení zdarma.

Používáme výhradně kompletní sádrokartonové systémy RIGIPS, pásky,

folie a těsnící manžety od spol. Isocell. Vždy kompletní systém.

QUICKHAUS s.r.o.
Člen

Působíme v
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Záruční doba na konstrukci

30 let

Energetická náročnost

Nízkoenergetické

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Panelová montáž
Způsob montáže

Difúzně uzavřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

RP STAVBY s.r.o.
+420 603 339 448
info@rpstavby.cz
www.rpstavby.cz
Staré Město 67/20,
669 02 Znojmo

Zaměřujeme se na výstavbu rodinných domů na klíč a s ní související finanční 

i stavební služby. Specializujeme se na stavbu dle osobních představ zákazníka, 

ale nabízíme i ověřené typové domy. Používáme certifikovaný stavební systém 

sendvičových panelů, které zaručuje nízkou en. náročnost domu, úsporu obyt-

né plochy, rychlost výstavby, tepelnou a  akustickou pohodu, dlouhou život-

nost, šetrnost k  životnímu prostředí a  především minimalizuje kritická mís-

ta při výstavbě. Naším specifikem je komplexní přístup k  zákazníkovi, důvěra, 

komunikace a  kvalitní práce odborných pracovníků s  kvalitními materiály. 

Naší prioritou je spokojený zákazník.

Profesionalita a osobní přístup rodinné firmy.

RP STAVBY s.r.o.
Člen
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Záruční doba na konstrukci

30 let

Energetická náročnost

Pasivní, Nízkoenergetické

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Panelová montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou, Difuzně uzavřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o.
+420 327 515 460
+420 731 571 692
stavex@stavex.cz
www.stavex.cz
Čáslavská 230, 284 01 Kutná Hora

Společnost Stavex Kutná Hora je dlouholetým výrobcem a dodavatelem níz-

koenergetických a pasivních domů na českém trhu. Naším cílem je vyprojek-

tování a výstavba domu dle přání zákazníka. Domy jsou dodávány jak v difuzně 

uzavřeném, tak difuzně otevřeném systému. Na konstrukci domů je použito 

výhradně KVH řezivo a  materiály od renomovaných výrobců. Společnost je 

členem Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) a držitelem Doku-

mentu národní kvality (DNK), což je směrnice o zajišťování a dodržování kvality 

montovaných domů na bázi dřeva. Za jeho objektivitu se zaručuje nezávislá 

instituce Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha (VVÚD).

Rodinná společnost s více než dvacetiletou historií

STAVEX KUTNÁ HORA s.r.o.
Člen
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Záruční doba na konstrukci

50 let

Energetická náročnost

Pasivní, Nízkoenergetické, S téměř nulovou spotřebou energie

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Panelová montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou, Difuzně uzavřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

+420 587 439 831
+420 587 439 827
variovila@variovila.cz
www.variovila.cz
Šumperská 1350, 783 91 Uničov

VARIO VILA s.r.o.

Naše fi rma byla založena v roce 2000. Za dobu své existence, jsme postavi-

li více než 400 rodinných a  několik bytových domů na území České re-

publiky, menší část ve Švýcarsku, Německu a Holandsku. Z počtu našich 

realizovaných domů plyne, že s  montáží dřevostaveb máme již bohaté 

zkušenosti. V současné době Vám můžeme nabídnout stovky postavených 

rodinných domů, které plně fungují téměř 20 let. Můžeme Vám nabídnout 

kompletní servis od projekce domu s naším architektem, přes konzultace 

s odborníky ve vaší profesi až po vytváření interiéru domu. Zaměřujeme se 

na kvalitní práci a spokojeného zákazníka především.

VARIO VILA s.r.o.
Člen
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Záruční doba na konstrukci

30 let

Energetická náročnost

Nízkoenergetické i pasivní, s téměř nulovou spotřebou energie

Typové a individuální stavby?

Koncepty domů a individuální stavby

Panelová montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Stavba na klíč

VESPER FRAMES s.r.o.
+420 606 772 865
domov.od@vesperhomes.cz
www.vesperhomes.cz
Julia Fučíka 97/101, 795 01 Rýmařov

Firma Vesper Frames dodává plnohodnotné individuální dřev-

ostavby na míru. Nabízíme komplexní řešení celého projektu. Od ar-

chitektonického návrhu, dokumen tace ke stavebnímu povolení, 

výrobní a  montážní dokumentace až k  samotné výrobě a  montáži 

Vašeho domu. U  nás nenajdete katalog ani možnost výběru 

z typových domů. Díky spolupráci se špičkovými architekty, moderní tech-

nologii a odbornosti pracovníků, kteří dělají opravdu poctivou práci, zreali-

zujme Váš dům přesně podle Vašich představ a životního stylu.

VESPER FRAMES s.r.o.
Člen

Působíme v
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Záruční doba na konstrukci

Celoživotní záruka na skelet stavby

Energetická náročnost

Pasivní, Nízkoenergetické, S téměř nulovou spotřebou energie

Typové a individuální stavby?

Typové a individuální stavby

Panelová montáž
Způsob montáže

Difuzně otevřenou, Difuzně uzavřenou
Skladba konstrukce domu

Stupeň rozestavěnosti

Hrubá stavba, Stavba na klíč

800 900 963 (zelená linka zdarma)
drevostavby@vexta.cz
www.vextadomy.cz
Hovorčovická 137,
250 65 Bořanovice – Pakoměřice

VEXTA a.s.

VEXTA je ryze českou fi rmou s historií sahající do počátku devadesátých let.

Zabýváme se výstavbou a  dodávkou nízkoenergetických dřevo-

staveb. Nabízíme katalogové rodinné domy v  provedení od hrubé 

stavby až po stavbu na klíč. Na Moravě máme svůj vlastní výrob-

ní závod, kde si sami předvyrábíme „dřevo panely“, tak abychom 

měli plně pod kontrolou celý proces výroby a  montáže domu.

Zrealizovali jsme již přes 300 dřevostaveb po celé České republice.

A  navíc nabízíme naprosto ojedinělou celoživotní záruku na nosný

ske let domu  – s  tímto produktem nemusíte mít obavu o  kvalitu

a životnost domu.

VEXTA a.s.
Člen

Působíme v

kvalitní tištěné a online 
informace o dřevostavbách 
u nás
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Mediální partneři ADMD
kvalitní tištěné a online 
informace o dřevostavbách 
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Činnosti: Inženýring stavebních objektů, technicky dozor 
stavebníka, autorský dozor, projektové řízení, zastupování 
investora při výstavbě.

JITING s.r.o.
Mlýnská 172/2, 370 01 České Budějovice
Cihlarska 729/16, 19000, Praha 9
+420 602 650 399
holeckova@pruvodcedrevostavbou.cz

Ing. JITKA HOLEČKOVÁ, Ph.D.

Činnosti: Manažer ve stavebnictví s  bohatými zkušenostmi
s  individuální i  průmyslovou výstavbou, správou budov.
Technický dozor stavebníka, koordinační činnost ve výstavbě, 
návrhy výstavby RD v rámci územních plánů dle zadání obcí, 
vizualizace staveb RD (3D).

BELEFI.eu s.r.o.
Dolní hejčínská 47/25, 779 00 Olomouc
+420 732 223 563
belefi .eu@gmail.com

Bedřich Mareček

Činnosti: Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, tech-
nický dozor investora, autorský dozor, kompletní projekční 
činnost včetně poradenství v pozemních stavbách, projek-
ty DČOV, inženýring, kolaudace.

PROJEKT STAVBY s.r.o.
Znojemská 2, 586 01 Jihlava
www.projekt-stavby.cz
info@projekt-stavby.cz

Ing. Aleš Sedláček

Činnosti: Technický dozor investora, Inženýring staveb, 
řešení sporů ve výstavbě, odhady cen nemovitostí, tech-
nické znalectví, energetický specialista, fi nancování a  po-
jištění staveb a bydlení.

Foltýnova 1006/17, 635 00 Brno
+420 607 550 475
zsebesta@seznam.cz

Ing. Zdeněk Šebesta
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Činnosti: Projektové práce, inženýring, technický dozor 
investo  ra, autorský dozor, vyřízení stavebního a územního 
povolení, kolaudace, termografi cké měření staveb.

K Parku 259, 251 01 Nupaky
+420 777 080 330
info@stavpros.cz

Jaroslav Šimek

Činnosti: Projektové práce, inženýring, technický dozor 
investo ra, autorský dozor, vyřízení stavebního a územního 
povolení, kolaudace, koordinátor BOZP.

Jílkova 185, 615 00 Brno – Židenice
+420 604 526 583
skornicka@stavebnidozory.cz

Ing. Martin Škornička

Činnosti: Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, tech-
nický dozor investora, autorský dozor, konzultant pro
investory v průběhu projektových prací

nám. Pod Branou 440/4, 460 01 Liberec 4
+420 602 286 441
miroslavkotik@seznam.cz

Ing. Miroslav Kotík

Činnosti: Zajištění kompletních projekční prací jako jsou ar-
chitektonické a projektové práce spojené se zajištěním po-
volení staveb, technického dozoru stavebníka a autorského 
dozor. Projekty k dotačním titulům Nová zelená úsporám 
a IROP a jejich vyřízení.

Kovalprojekt s.r.o
Hrnčířská 2080/24, 748 01 Hlučín
+420 777 624 424
lukas@kovalprojekt.cz

Ing. Lukáš Koval
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Partneři ADMD
dle kategorií

JAF HOLZ spol. s r.o. str. 40

JAP FUTURE s. r.o. str. 41

DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o. str. 46

VELUX Česká republika, s.r.o. 
str. 47

WindowStar s.r.o. str. 47

Okna a dveře

James Hardie Europe GmbH, o.s. str. 36

JAF HOLZ spol. s r.o. str. 40

Divize Rigips, Saint-Gobain 
Construction Products CZ a.s. str. 43

KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. str. 43

Konstrukce

Nezávislá certifikační instituce, která realizuje dohled nad plněním Dokumentu národní kvality ADMD.
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. str. 59

METRUM s.r.o. str. 44

Puidukoda CZ s.r.o. str. 44

SEMACZ s.r.o. str. 45

Vytastav Praha s.r.o. str. 45

WEDI GmbH str. 46



MoistureGuard, s.r.o / vlhkostní čidla str. 42

Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic, spol. s r. o. str. 57

HELLA stínící technika s.r.o. str. 57

JH SOLAR s.r.o. / solární kolektory str. 58

McLED s.r.o. str. 58

Schneider Electric CZ, s.r.o. / prvky pro elektroinstalaci str. 59

Chytrá domácnost

JAF HOLZ spol. s r.o. str. 40

Admonter Holzindustrie AG 
str. 53

EVEREL s.r.o. str. 54

LB Cemix, s.r.o. str. 51

Puidukoda CZ s.r.o. str. 44

Podlahy

BeA CS, spol. s r. o. str. 55

Fischer international s.r.o. str. 56

SCHMACHTL CZ SPOL. S R.O. 
str. 56

Spojovací materiály

HENKEL ČR, spol. s r.o. str. 54

LB Cemix, s.r.o. str. 51

STO s.r.o. str. 55

Barvy a stavební chemie

JAP FUTURE s. r.o. str. 41

SWN Moravia s.r.o. str. 52

WIPPRO Türen und Treppenw-
erk Ges.mbH str. 53

Schodiště

CIUR a.s. str. 39

JAF HOLZ spol. s r.o. str. 40

Divize ISOVER, Saint-Gobain Con-
struction Products CZ a.s. str. 50

KNAUF INSULATION, spol. s r.o. 
str. 51

LB Cemix, s.r.o. str. 51

URSA CZ str. 52

Izolace

KOMÍNY CZ s.r.o. str. 48

MESSY s.r.o. str. 49

Schiedel, s.r.o. str. 49

SKORSTEN CZ, s.r.o. str. 50

Komíny

Betonpres a.s. str. 38

JAF HOLZ spol. s r.o. str. 40

BRAMAC střešní systémy 
spol. s r.o. str. 48

Střechy
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+420 296 384 330
fermacell-cz@jameshardie.com
www.fermacell.cz
www.jameshardie.cz
Žitavského 496, 156 00 Praha 5

James Hardie Europe GmbH, o.s.

FermacellTM pro stěny, příčky a pod-

lahy moderních dřevostaveb včetně 

koupelen, James Hardie® pro stylové 

fasádní řešení. AestuverTM pro obkla-

dy sloupů a nosníků.

Perfektní dřevostavby s materiály fermacell a James Hardie

Obchodní nabídku firmy James Hardie Europe GmbH, o.s. Praha dnes 

reprezentují tři silné značky  – FermacellTM, James Hardie® a  AestuverTM. 

Na materiálové a  technologické vlastnosti sádrovláknitých, cementov-

láknitých desek fermacellTM a podlahových prvků fermacellTM vsadila velká 

část tuzemských výrobců dřevostaveb i  jejich projektantů a  architektů. 

Oblíbili se je také investoři. FermacellTM můžete najít jako součást suchých 

podlah, staví se z něj obvodové stěny, fasády i vnitřní příčky. Vláknocemen-

tové fasádní obklady James Hardie® charakterizuje dlouhá životnost, bez-

údržbovost a odolnost proti povětrnostním vlivům. Jsou nehořlavé, odol-

né proti plísním, houbám, škůdcům a deformaci, lehké a  jednoduché je 

jejich zpracování. Silnou stránkou je také vzhled a design fasády s velkým 

výběrem barev a struktur. Systémová řešení požární ochrany nabízí proti-

požární desky AestuverTM. Své uplatnění nachází na vícepodlažních dřev-

ostavbách a nástavbách, školkách a administrativních budovách. Ideální 

jsou i pro obklady sloupů a nosníků, požární pásy a předěly nebo pro ex-

teriérové požární podhledy.

James Hardie Europe GmbH, o.s.
Generální partner
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V  interiéru dřevostaveb lze fermacellTM použít na nosné 

i nenosné příčky, jednoduché, dvojité a mezibytové stěny, 

obklady stěn, nosníků a sloupů. Podlahové prvky jsou ideál-

ní při realizaci suchých podlahových systémů s požadavky 

na akustickou a  protipožární ochranu, pro vlhké prostory 

a  na podlahové vytápěcí systémy. Předností desek je vy-

soká stabilita a zatížitelnost, zisk většího obytného prostoru 

a optimální klima v místnosti. Výrobci dřevostaveb s ferma-

cellem konstrukci vylepší a  současně ušetří. Důvodem je 

jednoduché upevnění a zpracování, jednovrstvé opláštění 

a  variabilní spárovací techniky. Samozřejmostí je vysoká 

bezpečnost celého konstrukčního systému. I architektům 

dřevostaveb dává fermacellTM do rukou silný nástroj: efek-

tivní statiku, bezpečnou ochranu proti požáru, vynikající ak-

ustickou ochranu a ověřené a certifikované materiály.

Na fasádách a  podhledech dřevostaveb, ale i  na zahrad-

ní domcích nebo garážích se uplatní vláknocementové 

obkladové desky a  panely James Hardie®. Ať už se jed-

ná o provětrávané fasády, sokly, venkovní podhledy, atiky, 

římsy, garáže a jiné drobné stavby, James Hardie® nabídne 

vždy vhodné řešení. Tyto obklady jsou bezúdržbové, stabil-

ní a odolné vůči nárazům. Nesmršťují se, nebobtnají a net-

voří se v  nich trhliny, a  to ani tehdy, když jsou mnoho let 

vystaveny extrémním klimatickým podmínkám. Navíc jsou 

rezistentní vůči napadení řasami a  houbami. Obklady vy-

hovují požadavkům třídy reakce na oheň A2-s1, d0 a  jsou 

nehořlavé. Obložené fasádní plochy jsou požárně uzavřené 

a  řeší problémy s  malými odstupovými vzdálenostmi, 

například k  sousedovi. Obklady jsou dostupné v  různých 

strukturách, stejně jako v bezpočtu barev včetně tmavých 

odstínů. Jejich předností je jednoduchá montáž a 15letá zá-

ruka. Součástí servisu je kromě dodávky obkladového ma-

teriálu i příslušenství, potřebné k rychlé a snadné aplikaci 

fasádních desek a panelů.
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+420 385 724 621
info@betonpres.cz
www.betonpres.cz
Kočín 45, 375 01 Temelín

Betonpres a.s.

Česká rodinná společnost zabývající 

se výrobou betonové střešní krytiny 

s tradicí od roku 1993.

Betonpres – již více něž 25 let 
na střeše

Jsme rodinná společnost sídlící v  jižních Čechách s tradicí na trhu již od 

roku 1993. Střechy s kohoutem v erbu, který chrání Váš dům, vyrábíme po-

mocí moderních technologií tak, aby měly skvělé vlastnosti a zároveň byly 

dostupné. Chceme, aby si kvalitní českou střechu nad hlavou mohl dopřát 

opravdu každý.

Nejvyšší důraz klademe na jednoduchost a  kvalitu zpracování střešního 

systému. V mnoha ohledech napomáháme firmám k zefektivnění jejich 

úsilí, čímž se urychlují a  zlevňují celkové práce na střeše a  vzniká velmi 

dobrý poměr ceny a kvality střechy pro investora.

Máme za sebou dlouhou cestu plnou teoretických i praktických zkušenos-

tí, které nás baví přenášet do vývoje střešního systému, společného obcho-

du i vlastních výrobních zařízení.

Věříme, že vynikající zákaznická podpora v kombinaci s detailně propra-

covaným produktem za dostupnou cenu je klíč ke společnému úspěchu. 

Náš obchodní tým se tedy skládá z přátelských kolegů s odborným přístu-

pem, kteří jsou připraveni Vám kdykoliv pomoci.

Betonpres a.s.
Významný partner
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info@ciur.cz
www.ciur.cz
Pražská 1012,
250 01 Brandýs nad Labem

CIUR a.s.

Přímo z přírody si své unikátní vlastnosti vypůjčil Climatizer Plus. Stromu 

pevnost, pružnost i ochranu před teplotními výkyvy umožňují vlákna ce-

lulózy. Půl miliardy let investovala příroda do vývoje. Celulózové vlákno. Lze 

ho získat i tak, aby ani jeden strom nemusel padnout k zemi. Znovuoživením 

druhotné suroviny se získávají cenná celulózová vlákna, která po zpracov-

ání a  úpravě izolují naše stavby. Zafoukají se i  do těch nejmenších škvír 

izolovaných půdních prostor či svislých konstrukcí. Climatizer Plus vyniká 

akumulační schopností. Proto funguje v zimě i v létě s velkou tepelnou se-

trvačností. V létě šetříte cenné peníze a energii za klimatizaci. V zimě zase 

nemusíte přetápět. Udržuje tak stálé, celoročně příjemné, ale především 

přirozené a  zdravé mikroklima. Oběhové a  ekologické hospodářství má 

smysl. Nepotřebné se stává potřebným. Naše výrobky, technologie i naše 

práce totiž vycházejí ze zdravého selského rozumu. Hodně zdraví, CIUR a.s.

CIUR a.s.
Významný partner

Climatizer Plus, zdravá foukaná izol-

ace od ryze českého výrobce CIUR 

a.s.

CIUR to je příroda, technolo-
gie, odpovědnost.
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+420 517 325 811
vyskov@jafholz.cz
www.jafholz.cz
Pustiměřská 717/9, 682 01 Vyškov

JAF HOLZ spol. s r.o.

Společnost JAF HOLZ spol. s r.o. působí na českém trhu již od roku 1992, za-

bývá se velkoobchodním a maloobchodním prodejem materiálů na bázi 

dřeva pro výrobce dřevostaveb a nábytku. V současné době zaměstnává 

na 7 pobočkách v České republice přes 400 pracovníků. Prostřednictvím 

prodejních skladů Vyškov, Domašín, Rokycany, Brandýs nad Labem, Česká 

Třebová, Ostrava a  Vodňany je firma schopna pokrýt dodávkami celé 

území České republiky. Velký důraz je kladen na široký skladový sortiment 

zejména konstrukčních a  deskových materiálů pro výrobce dřevostaveb 

a jejich distribuce přímo k zákazníkovi a to jak na stavbu tak i do výrob-

ních závodů. Stejně tak, jako na materiálové poradenství prostřednictvím 

produktových specialistů a  obchodních zástupců. V  poslední době se 

společnost zaměřuje zejména na dodávky materiálů pro moderní dřevo-

stavby jako jsou CLT panely a dřevovláknité tepelně izolační materiály.

DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

JAF HOLZ spol. s r.o.
Významný partner
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+420 581 587 811
info@japcz.cz
www.japcz.cz
Nivky 67, 750 02 Přerov III

JAP FUTURE s.r.o.

Leader českého trhu na poli designových dveřních systémů, který vsází 

na precizní provedení, kvalitní materiály a moderní design. Ať už to jsou 

skryté zárubně bez viditelných obložek, stylové dveře na bázi hliníku nebo 

stavební pouzdra, která v  interiéru šetří prostor, špičkové produkty od 

JAP FUTURE v Česku udávají trendy. Díky vlastním výrobním kapacitám, 

které se rozkládají na ploše 90 000 m2, nejsou problémem ani atypická 

řešení na přání zákazníka. Na počátku cesty přitom byly půdní stahovací 

schody, jejichž výrobou se JAP FUTURE zabývá již 30 let.

V portfoliu firmy najdete také celoskleněné dveře a stěny, skleněné obkla-

dy, exteriérová i interiérová schodiště, nerezová a skleněná zábradlí nebo 

jedinečný obkladový systém EFEKTA. Všechny tyto produkty spolu navzá-

jem korespondují a ladí do harmonického a funkčního celku. V současné 

době JAP FUTURE prezentuje své výrobky, kterými směle konkuruje 

předním italským a německým výrobcům v oboru, ve třech nově zrekon-

struovaných showroomech.

JAP FUTURE s.r.o.
Významný partner
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+420 603 889 937
info@moistureguard.cz
www.moistureguard.cz
Hradešínská 1768/22, 
101 00 Praha 10

MoistureGuard, s.r.o.

Komplexně kontinuální monitorování 

vlhkosti v  domě = komplexní info-

rmace o vzniku problémů spojených 

s vlhkostí a včasná reakce.

Specializace

Co je systém MoistureGuard?
Jedná se o  inovativní technologii, první svého druhu, která kontinuálně 

sleduje vlhkost přímo ve stavební konstrukci domu a  dalších expono-

vaných místech. MoistureGuard umí odhalit jak skryté, tak i  mikro úniky 

vody a díky tomu dokáže zabránit vážným škodám na objektu. V průběhu 

životního cyklu domu jej mohou postihnout mikro úniky vody, které 

ne jsou hned postřehnutelné, za to časem nakumulují velké množst-

ví vody, nebo dokonce větší nehody s  únikem vody z  vodovodního řadu. 

Bohužel bývají tyto problémy často objeveny teprve na základě rozsáhlých 

sekundárních škod jako promáčení, výskyt zdraví ohrožující plísně, či 

narušení statiky domu. Předejít tomu lze monitoringem vlhkosti. Informace 

z čidel se sbírají pomocí centrální jednotky a zobrazují se buď lokálně, nebo 

se při připojení k  internetu automaticky odesílají do cloudového úložiště, 

kde se výpočtovými algoritmy zjišťuje velikost problému a kde k úniku vody 

pravděpodobně došlo.

Vlhkost v domě, nic pro mě!

MoistureGuard, s.r.o.
Významný partner
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+420 226 292 224
ctp@rigips.cz
www.rigips.cz
Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8

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

Člen koncernu Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., 

divize Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu více 

než 30 let. Za tu dobu se značka Rigips stala synonymem 

kvality, pokroku a  inovací v  oblasti suché vnitřní výstavby. 

Rigips nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební 

materiál, ale také dokonalý konstrukční systém. Díky svému 

přístupu k  práci se značka Rigips stala dobrým partnerem 

jak velkým stavebním firmám, tak i  jednotlivým zákazníkům. 

Všechny produkty prvotřídní kvality  – od sádrokartonových 

desek přes spárovací tmely až po sádrové omítky  – jsou vy-

ráběny z ekologicky nezávadných surovin. Jsou plně recyklo-

vatelné a ani jako odpad nezatěžují životní prostředí.

Součástí divize Rigips je také Škola suché výstavby, která 

nabízí množství odborně zaměřených kurzů (výstavba příčky, 

výstavba podhledu, opláštění podkroví, pokládání suché 

podlahy aj.) pro laiky i  profesionály, kteří se chtějí zdoko nalit 

v  práci se sádrokartonem, suchými podlahami a  podhle-

dovými systémy. Seznam aktuálních kurzů je k  dispozici na 

webové stránce www.skolasuchevystavby.cz.

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

Partner

+420 724 522 983
j.chalupnik@kronospan.cz
www.kronospan-express.com
Na Hranici 2361/6, 586 01 Jihlava

KRONOSPAN OSB, spol. s r.o.

KRONOSPAN OSB, spol. s r. o. v Jihlavě je největším výrobcem 

OSB desek v  Evropě a  jediným výrobcem tohoto materiálu 

v České republice.

Firma KRONOSPAN je světový leader a hrdý průkopník v oblasti 

výroby desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a staveb-

nictví. Vyvinula řadu nej důležitějších pokrokových technologií 

pro průmyslové odvětví, v němž působí, a v budoucnu je naším 

cílem si pozici světového leadera ve vývoji produktů a inovací, 

v poskytování špičkových idejí a v technologickém pokroku se 

silným důrazem na udržitelnost, bezpečnost a ochranu život-

ního prostředí udržet.

KRONOSPAN kontinuálně investuje do vývoje nových produk-

tů na bázi OSB, produktová řada je proto rozšířena i o speciální 

typy povrchově upravených desek  – OSB Firestop odolných 

ohni a OSB Airstop.

KRONOSPAN OSB, spol. s r.o.
Partner



+420 581 728 228
obchod@metrum.cz
www.metrum.cz
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

METRUM s.r.o.

Jsme ryze Českou společností založenou již v  počátcích 90. 

let. Mezi naše produkty patří stavební chemie Český Stavitel 

a  ekologické a  čistící produkty značky Buldok. Zabýváme se 

průmyslovým lepením, distribucí a  exportem i  do zahraničí. 

Zároveň jsme výhradním distributorem pro Českou republiku 

moderních stavebních systému značky Corotop a holandských 

olejových lazur Koopmans. Výrobky značky Koopmans jsou již 

téměř po dobu 130 let synonymem vysoké kvality. Díky kombi-

naci klasického lněného oleje a speciální alkydové pryskyřice – 

se podařilo společnosti Koopmans vytvořit kombinaci, která 

využívá výhody obou složek. Jednak přírodních ochranných 

vlastností lněného oleje tak schopnosti alkydové pryskyřice 

výrazně urychlit dobu schnutí nátěru. Výrobky fi rmy Koop-

mans svým složením výborně chrání dřevo před znečištěním 

a  před škodlivými povětrnostními vlivy. Složka přírodního 

lněného oleje dokonale zvýrazňuje přirozenou strukturu

dřeva, nanášená vrstva je hladká, hedvábného přírodního 

vzhledu a příjemná na dotek.

METRUM s.r.o.
Partner

Dodavatel kvalitních olejových lazur

+420 731 307 588
zlin@puidukoda.eu
www.puidukoda.cz
Lípa 303, 763 11 Lípa nad Dřevnicí 

Puidukoda CZ s.r.o.

Řešíte fi nální vzhled vaší dřevostavby? Hledáte inspiraci pro 

interiéry ve vašem domě? Přistavujete ke svému domu terasu, 

pergolu či plot?

Obkladové i  konstrukční dřevo v  různém provedení najdete 

v  dřevoobchodě Puidukoda CZ s.r.o.  – podrobné informace, 

fotogalerii i  e-shop jsme nachystali na www.puidukoda.cz. 

Zabýváme se speciálními dřevěnými produkty, které váš 

dům odliší od jiných. Je libo fasádu ze sibiřského modřínu

v  provětrávaném profi lu Romb nebo standardním Klasiku

či smrkovou fasádu ve vámi vybraném odstínu barvy? Terasu 

z tradiční borovice či z efektního a trvanlivého termo-jasanu? 

Konstrukční dřevo pro pergolu nebo pro saunu? Anebo chcete 

položit masivní dřevěnou podlahu nad podlahové vytápění?

Každé dřevo, každý profi l i  každá dimenze má své přednosti 

a úskalí a my se s vámi o zkušenosti naše i našich odběratelů 

rádi podělíme a s výběrem poradíme.

Puidukoda CZ s.r.o.
Partner
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+420 381 210 179
+420 608 680 809
semacz@centrum.cz
www.sema-soft.cz
Větrovy 104, 390 01 Tábor

SEMACZ s.r.o.

SEMA je 3D-CAD/CAM software pracující v  systému BIM. 

Umožňuje kompletní zpracování zakázky od prvotní studie 

a vizualizace, přes detailní konstruování, výrobní dokumenta-

ci, přesné materiálové listy a kalkulace, až po výrobu a to jak 

ruční, tak s propojením na CNC stroje. Software lze individuál-

ně uzpůsobit kon krétním potřebám zákazníků - od drobných 

řemeslníků až po velké firmy.

SEMA má jednoduchou a intuitivní obsluhu, mnoho možnos-

tí automatizace kreslení a  bezkonkurenční rozsah možností 

kreslení v  rámci jednoho programu. Díky rozsáhlému Know-

how je SEMA spolehlivým partnerem u více než 9.800 záka-

zníků v 54 zemích. Využíván je i u převážné části členů ADMD.

Jako jediný dodavatel dřevařských softwarů vydává SEMA již 

více než 15 let pravidelně 2x ročně nové verze programu. Tím je 

vždy zajištěna aktuálnost a technické přizpůsobení nejnověj-

ším trendům v  oboru. Program SEMA je plně lokalizován do 

češtiny a je k němu zajištěn i kompletní servis v podobě školení 

a odborné technické podpory.

SEMACZ s.r.o.
Partner

Světově vedoucí dodavatel 3D CAD/CAM softwaru

+420 773 231 315
info@vytastav.cz
www.vytastav.cz
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

Vytastav Praha s.r.o.

Vytastav Praha s.r.o. je pražská firma se zaměřením na 

realizace spodních staveb po celé České republice. Firma 

se specializuje na základové desky již od po čátku vzniku 

v  roce 2013. Vysoká kvalita služeb a  dodávaných materiálů 

umožnila společnosti dynamický růst v  průběhu posled-

ních let, o  čemž svědčí rozsáhlé portfolio realizovaných 

projektů. Kvalitní refe renční stavby jsou pro zákazníka zárukou, 

že jakýkoliv projekt bude realizován dle nejvyšších možných 

kritérií.

Mezi hlavní partnery firmy patří významní dodavatelé dřevo-

staveb, například firma HAAS Fertigbau a další. Při realizacích 

spodních staveb společnost postupuje dle nastaveného 

systému kvality, zajišťujícího zákazníkovi splnění důležitých 

parametrů, zahrnující přísné nároky na rozměry, rovinatost 

a další klíčové parametry.

Hledáte-li dodavatele vaší stavby nebo její části s  garancí 

kvalitně odvedené práce v nejlepším poměru ceny a výkonu, 

spojte se s námi.

Vytastav Praha s.r.o.
Partner

VYTASTAV PRAHA s.r.o.

REKONSTRUKCE DOMŮ A BYTŮ NA KLÍČ

Jan Vytásek info@vytastav.cz

www.vytastav.cz
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Specialista na spodní stavby
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+420 567 570 711
+420 775 787 046
marketing@dafe.cz
www.dafe.cz
Resslova 1046, 588 13 Polná

DAFE – PLAST Jihlava, s.r.o.

Společnost DAFE  – PLAST Jihlava, s.r.o. vznikla v  roce 1992. 

Jsme ryze česká rodi nná fi rma. Zabýváme se výrobou 

a  montáží plastových a  hliníkových oken, dveří, prosklených 

fasád a  zimních zahrad, ale i  poradenstvím, odbornými

konzultacemi a projektováním souvisejícím s otvorovými výpl-

němi.

Vzhledem ke kvalitě výroby, špičkovým materiálům 

používaných pro výrobu a rozsahu poskytovaných služeb patří 

naše fi rma mezi nejvýznamnější výrobce otvorových výplní 

v  ČR. Široká síť obchodních zástupců, kvalifi kovaný výrobní

a  montážní tým je zárukou profesionálního provedení každé 

zakázky.

Od svého založení se opíráme o výrobní strategii postavenou 

na kvalitních systémech německých společnosti REHAU 

a SCHÜCO. Nabízíme tak výhody silných partnerů, kteří přináší 

inovativní řešení, nové technologie, vysoké normy kvality

a  rozsáhlou nabídku profi lů pro jakékoliv řešení. Realizovali 

jsme tisíce referencí – od rodinných domů až po průmyslové 

objekty.

DAFE – PLAST Jihlava, s.r.o.
Partner

+420 608 411 144
info@konstrukcnidesky.cz
www.konstrukcnidesky.cz
Hollefeldstrasse 51, 482 82
Emsdetten, SRN

wedi GMBH

Německá společnost wedi nabídla svým zákazníkům první 

voděodolné konstrukční desky s  modrým jádrem z  extrudo-

vaného polystyrénu již v roce 1983. Dnes vyrábí ve svých závo-

dech v Německu a USA ucelený konstrukční systém určený do 

vlhkých prostor a sestávající nejen z konstrukčních desek, ale

i  prefabrikovaných prvků jako spádované podlahové desky 

pro sprchy v úrovní podlahy, wellness lavice, designové sprchy

a další.

Společným jmenovatelem všech konstrukčních prvků 

wedi je především 100% voděodolnost jak v  ploše, tak i  ve

spojích, kterou garantuje nejen výrobce samotný, ale

stvrzuje i  certifi kát ETA. Díky tomu odpadá nutnost aplik-

ace dalších hydroizolačních vrstev. Další výhodami systému 

wedi jsou nízká hmotnost nezatěžující stavební konstrukce

a  usnadňující manipulaci, dále tepelně izolační vlastnosti

a  snadné zpracování běžným nářadím. Použití systému

eliminuje při stavbě řadu procesů nutných v případě klasických 

materiálů a vždy výrazně zrychluje postup stavebních prací.

WEDI GmbH
Partner

Systémové řešení do vlhkých prostor již od roku 1983
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+420 531 015 511
info.cz@velux.com
www.velux.cz
Sokolova 1d, 619 00 Brno

VELUX Česká republika, s.r.o.

Už téměř 80 let přináší společnost VELUX prostřednictvím 

svých výrobků čer st vý vzduch a  denní světlo do domácnos-

tí po celém světě. Díky střešním oknům, světlíkům i  světlo-

vodům VELUX si mohou miliony lidí užívat zdravý a prosvětle-

ný domov.

Pro VELUX jsou samozřejmostí cenově dostupná trojskla

i elektrifi kace střešních oken. Ve svém portfoliu má společnost 

také inovativní technologii VELUX ACTIVE, která sama pečuje 

o domácnost i zdraví obyvatel domu. Otvírání a zavírání oken, 

stahování rolet i  žaluzií dokáže systém sám prostřednictvím 

chytrých senzorů, které měří teplotu, vlhkost a hladinu oxidu 

uhličitého v budově, správně načasovat a vytvářet tak zdravější 

prostředí.

VELUX Česká republika, s.r.o.
Partner

Prosluníme váš život

+420 381 604 700
offi ce@windowstar.eu
www.windowstar.cz
Strkovská 297,
391 11 Planá nad Lužnicí

WindowStar s.r.o.

Společnost WindowStar s.r.o. je dlouholetý a  prověřený 

výrobce výplní stavebních otvorů. Dřevěná okna a  vchodové 

dveře vyrábí česká společnost v  závodě v  Plané nad Lužnicí 

od roku 1989 (dříve pod značkou ELK), plastová okna pak od 

roku 1997. Za 30 let své existence prošla fi rma značným vývo-

jem, rozsáhlou modernizací a získala si své jméno díky mnoha 

realizovaným zakázkám a  kladným referencím. S  narůstající 

poptávkou bylo nutné navýšit kapacitu výroby, což vyústilo 

k  přestěhování výroby plastových oken do většího prostoru. 

Nejen díky moderním technologiím došlo ke zkvalitnění pro-

cesů a zlepšení logistiky obou výrob.

Standardní provedení elementů doplnila stále atraktivnější 

varianta dřevěných a plastových oken s odolným hliníkovým 

opláštěním, protipožární provedení či zabezpečení proti 

vloupání třídy A až RC2. Všechny výrobky mají CE-certifi káty

a osvědčení o zkoušce pro český i rakouský trh a nadstandard-

ní záruku 5 let.

WindowStar s.r.o.
Partner

OKNA & DVEŘE

Přední český výrobce a dodavatel stavebních
materiálů a chemie.
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+420 732 260 036
balda@kominycz.cz
www.kominycz.cz
www.krbova-kamna-eshop.cz
Jižní II 192, 507 11 Valdice

KOMÍNY CZ s.r.o.

Společnost Komíny CZ s  r.o. je tradičním českým výrobcem 

komínů. Na českém trhu působíme již od roku 1998. Nabízíme 

komplexní komínová řešení, tedy od výroby komínu až po 

jeho montáž a  dodání spotřebiče. Realizujeme dodání kera-

mických, nerezových komínů, systémů pro všechny typy paliv. 

Komplexnost našich služeb začíná u  posouzení energetické 

náročnosti stavby, výběru vhodného komínového systému, 

jeho profesionální a bezpečné zabudování a zakomponování 

do Vaší stavby.

Pomoc s  výběrem doplňkového zdroje topení, jeho 

dodání, zapojení. Záruční a  pozáruční servis. Naše pro-

dukty a  služby nabízíme v  rámci rodinné fi rmy kvalit-

ně a  zodpovědně. Jako jedna z  mála českých společností 

máme skutečnou hmatatelnou vlastní výrobu komínových 

dílů. Tyto následně kompletujeme k  dodání zákazníkům. 

V  našem areálu se také nachází vzorková prodejna

krbových kamen. Komíny a vše okolo nich nás zkrátka baví.

KOMÍNY CZ s.r.o.
Partner

+420 266 770 111
+420 266 770 123
bramac.cz@bramac.com
www.bramac.cz
Prosek Point, Prosecká 855/68,
190 00 Praha 9

BRAMAC střešní systémy
spol. s.r.o.

BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. je předním českým výrob-

cem a  dodavatelem střešních krytin a  doplňků. Je součástí 

silné nadnárodní společnosti BMI Group, která je evropským 

lídrem ve výrobě střešních systémů, střešního příslušenství

a hydroizolací, má zastoupení také v Asii a jižní Africe. Skupina 

disponuje širokým portfoliem renomovaných a osvědčených 

produktů, které dokážou uspokojit náročné technologické, 

funkční a  estetické požadavky zákazníků. Ti mohou těžit

kombinace silných značek, komplexního prodeje, služeb a ser-

visu.

Díky zázemí silné nadnárodní společnosti využívá

BRAMAC know-how z  celého světa a  podílí se na nej-

modernějším technologickém vývoji, testování výrobků

a  inovacích. Komplexní řešení střešního pláště, které 

má fi rma v  nabídce pod ná zvem Inteligentní střešní 

systém BMI BRAMAC, se v  České republice stalo

synonymem té nejvyšší kvality a spolehlivosti.

BRAMAC střešní systémy spol. s r.o.
Partner
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+420 725 504 736
info@messy.cz
kominy.messy.cz
Olivová 1412, 
251 68 Kamenice – Olešovice

MESSY s.r.o.

Společnost MESSY s.r.o. byla založena v  roce 1992. Od 

roku 1999 firma realizuje dodávky komínových systémů. 

V  současné době se společnost specializuje na komplexní 

realizace komínů v  dřevostavbách a  energeticky úsporných 

domech. Firma klade důraz na kvalitu a  odbornost, 

zakládá si na profesionálním a  individuálním přístupu 

k  zákazníkovi, a  proto dbá i  na zvyšování profesních a  od-

borných kvalifikací svých pracovníků. Hlavní předností firmy 

je schopnost poskytnout zákazníkům kompletní dodáv-

ku spalinové cesty, která zahrnuje návrh komínu, ověření 

funkčnosti výpočtem, montáž komínu, dodávku spotřebiče 

i s připojením na komín a vystavení revizní zprávy.

V jakékoliv realizaci je samozřejmostí použití kvalitních a cer-

tifikovaných materiálů. Jako ideální řešení spalinové cesty 

pro dřevostavby, preferuje společnost MESSY třívrstvý nere-

zový komín RAAB DW v  kombinaci s  prvky SAVE ENERGY. 

Komínové šachty a  průchodky SAVE ENERGY byly vyvinuty 

speciálně pro český trh a  jsou odzkoušeny na stovkách reali-

zací v České republice.

MESSY s.r.o.
Partner

+420 326 999 011
schiedel@schiedel.cz
www.schiedel.cz
Horoušanská 286, 250 81 Nehvizdy

Schiedel, s.r.o.

Společnost SCHIEDEL, s.r.o., je předním výrobcem komínových 

systémů na českém trhu s více než 70letou zkušeností v tom-

to oboru. Vyrábí a  dodává kera mické komíny pro novo-

stavby i  rekonstrukce, nerezové vícevrstvé komíny či prefa-

brikované komíny pro montované domy včetně komínu se 

zabudovanou krbovou vložkou. V  letošním roce do svého 

portfolia zařadila i  řízené větrání s  rekupe rací. Společnost 

Schiedel byla založena již v roce 1946 Friedrichem Schiedelem 

v  Erbachu u  Ulmu. Výrobna jednotlivých dílů na komíny se 

rychle rozrostla do prosperujícící firmy, která zaujala vedoucí 

pozici v celé Evropě. Pobočka Schiedel, s.r.o., v České republice 

byla založena v  roce 1993 v  Nehvizdech u  Prahy. V  současné 

době má firma 3 výrobní závody. Společnost Schiedel své 

produkty podrobuje pravidelným testovacím zkouškám, aby 

vyhověly přísným požadavkům na bezpečný a bezproblémový 

provoz nejen v dnešní době, ale i v budoucnu. Díky tomu může 

na své výrobky poskytovat záruku až 30 let.

SCHIEDEL, s.r.o.
Partner

SCHIEDEL – kvalitní produkty pro novostavby 
rodinných domů
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+420 734 684 621
tomas.pirkl@saint-gobain.com
www.isover.cz
Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8

Divize ISOVER, SAINT-
GOBAIN CONSTRUCTION 
PRODUCTS CZ a.s.

Zateplení dřevostavby se nejčastěji provádí vložením tepelné 

izolace do připravených roštů obvodové stěny, která se násled-

ně zaklopí deskami na bázi dřeva či sádrovláknitých materiálů. 

Speciálně pro potřeby dřevostaveb ISOVER vyvinul desky 

z minerální vlny ISOVER WOODSIL, které vlastnostmi naprosto 

zapadají do všech vnějších i vnitřních stěn či prefabrikovaných 

konstrukcí (rozměr izolační desky je 1200 x 580 mm).

Největšími přednostmi jsou nehořlavost dosahující stupeň 

třídy reakce na oheň A1, velmi dobré tepelněizolační vlast-

nosti, kdy λD = 0,035 W·m-1·K-1 a  výborná akustická pohltiv-

ost. Mezi další přednosti materiálu patří i nízký difúzní odpor, 

ekologická a hygienická nezávadnost, dlouhá životnost nebo 

například odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům 

a  hmyzu. Kromě obvodových stěn a  příček, je možné ma-

teriálem ISOVER WOODSIL zateplit i prostor mezi krokvemi či 

obytné podkroví. Doporučené montážní postupy, technické 

listy i možnost nakoupit naleznete na www.isover.cz.

Tepelné, akustické a protipožární izolace

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., 
Divize ISOVER

Partner

+420 326 723 004
info@skorsten.cz
www.skorsten.cz
Mstětická 105, 250 88 Čelákovice

SKORSTEN CZ, s.r.o.

Společnost SKORSTEN CZ, s.r.o. je předním dodavatelem 

komínových systémů v  České republice. Od svého vzniku se 

orientuje na segment montovaných domů, zejména dřevo-

staveb, s cílem nabídnout komplexní řešení v oblasti odvodu 

spalin a požární bezpečnosti, k čemuž nemalou měrou přispívá 

i vlastní vývoj.

Základním kamenem nabídky jsou komínové systémy 

vyráběné z  vulkanické pemzy, které se již od roku 1950 

vyrábí v Dánsku a řadí se tak mezi nejdéle vyráběné komíny 

v  Evropě. Vynikající izolační schopnosti, nízká tepelná vodi-

vost a hmotnost pemzy umožnili vznik komínového systému 

SKORSTEN SINGLE MODUL. V  současné době jde o  jediný 

certifikovaný komín v  ČR umožňující přímé umístění 

k  hořlavým materiálům! Ke komínům nabízíme ucelenou 

paletu služeb od návrhu a  výpočtu spalinové cesty, zajištění 

montáže až po revizi spalinové cesty.

Nedílnou součástí je sortiment izolačních prostupů hořlavými 

konstrukcemi a prvky pro napojení parozábran a střešních fólií.

SKORSTEN CZ, s.r.o.
Partner
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+ 420 387 925 275
info@cemix.cz
www.cemix.cz
Tovární 36, Borovany 373 12

LB Cemix, s.r.o.

Společnost LB Cemix patří mezi přední výrobce stavebních 

hmot na českém trhu, kde působí již více než 25 let. Pět výrob-

ních závodů, jejichž tradice mnohdy sahá až do devatenáctého 

století, je v současnosti vybaveno moderními výrobními tech-

nologiemi, které jsou neustále zdokonalovány. Ve výrobě je 

provozován systém řízení výroby a  uplatňován certifikovaný 

systém managementu jakosti podle ISO 9001. Kvalita výrobků 

je pravidelně kontrolována v moderních laboratořích a zkušeb-

ních ústavech. Produkty značky Cemix jsou nabízeny ve formě 

moderních systémových řad umožňujících kvalitní řešení 

potřeb současného profesionálního stavebnictví, od hrubé 

stavby až po finální úpravy. Společnost LB Cemix dlouhodobě 

spolupracuje s  výrobci dřevostaveb, kteří zvolili systémová 

řešení značky Cemix a využívají zejména skladeb s vysoce pro-

dyšnou stěrkou Cemix 185 a prémiovými fasádními omítkami.

LB Cemix, s.r.o.
Partner

+420 234 714 011
order.cz@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.cz
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

Knauf Insulation je předním výrobcem minerálních izolací. 

Nabízí komplexní řešení zateplení domu k  dosažení tepelné 

a  akustické pohody v  interiéru. Závod Knauf Insulation 

v  Krupce na Teplicku představuje jednu z  nejmoderně-

jších výrobních linek minerálních izolací v  Evropě. Na český 

i  zahraniční trh dodává kvalitní skelné izolace vyráběné 

použitím ECOSE® Technology, tedy s  pojivem na přírodní, 

rostlinné bázi bez formaldehydu.

Pro větrané zateplení fasád dřevostaveb vyvinul Knauf Insu-

lation konstrukční ocelový systém Diagonal 2H. Na rozdíl od 

klasického dřevěného roštu umožňuje Diagonal 2H vytvořit 

provětrávanou fasádu bez zbytečných tepelných mostů. 

Speciálně pro dřevostavby je určena izolace Mineral Plus 034 

HB. Díky své pružnosti maximálně vyplňuje daný prostor a drží 

v konstrukci roštu bez dodatečného kotvení. Kvalitně zateplit 

dřevostavbu lze také pomocí foukané izolace Supafil. Aplikuje 

se přímo na stavbě, nebo je součástí již předem vyrobených 

dřevěných sendvičových dílců.

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Partner

Minerální izolace pro maximální tepelný
a akustický komfort
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+420 777 869 867
poptavky@swn.cz
www.swn.cz
Mladoňovice 65, 675 32 Třebelovice

SWN Moravia s.r.o.

Od jednoduchých, ale vždy precizně provedených schodů ze 

dřeva, po náročné realizace a  kombinace materiálů  – SWN 

může splnit každé přání zákazníka a vždy najde, díky velkým 

zkušenostem a mnohostrannosti, správné řešení.

Plánujeme a vyrábíme každé schodiště individuálně a na míru.

Schody s nadčasovým designem, které vynesou každý interiér 

o  úroveň výš, ale i  funkční řešení pro venkovní a  namáhané 

prostory.

Schody z  masivu, skla, oceli i  nerezu, kombinované či točité 

schodiště – vždy u nás vyberete kvalitní české schody, kterým 

můžete věřit.

SWN Moravia s.r.o.
Partner

Jdeme s vámi, již více než 20 let.

+420 281 017 376
ursa.cz@ursa.com
www.ursa.cz
Pražská 16/810, 102 21 Praha 10

URSA CZ s.r.o.

URSA je silný evropský výrobce tepelných izolací ze skel-

né vlny a  extrudovaného polystyrénu. Izolační materiály 

URSA pokrývají téměř všechny aplikace: izola ce plochých 

i  šikmých střech, fasád, příček, stropů a  podhledů i  podlah. 

Na Českém trhu URSA působí již 25. let a za tu dobu zaizolovala 

přes 180 000 střech rodinných domů a tím snížila náklady na 

vytápění 180 000 rodinám. Portfolio společnosti URSA tvoří tři 

produktové řady:

URSA GLASSWOOL je minerální izolace na bázi skelné vlny, 

patří mezi léty prověřené materiály, její výhodou je výjimečná 

pružnost. URSA PUREONE je minerální izolaci nové generace, 

jejímž základem je křemičitý písek a  z  více než 50 procent 

recyklované sklo, je nedráždivá, uživatelsky nadstandard-

ně příjemná, neobsahuje formaldehyd, je pachově neutrální, 

výjimečně pružná a  nehořlavá. URSA XPS extrudovaný 

polystyren, který je ideální do extrémních podmínek spodní 

stavby – tedy k izolaci suterénu či základů, které jsou často vy-

staveny velkému tlaku a zvýšené vlhkosti.

URSA CZ s.r.o.
Partner
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+420 607 253 803
admonter@email.cz
www.admonter.at
Sägestraße 539 8911 Admont,
Österreich

Admonter Holzindustrie AG

Pod vedením benediktýnského kláštera ADMONT vznikla 

rakouská manufaktura Admonter v  roce 1972. Místní horská 

krajina vtiskla jejich produktům nezaměnitelnou krásu.

Hlavním zaměřením je výroba dřevěných vrstvených podlah, 

schodů, obkladů, velkoformátových biodesek, akustických 

panelů a dveří, které mohou mít jednotný vzhled, tedy stejný 

typ řezané dýhy. Díky tomu tak v  interiéru docílíte stejného 

vzhledu, struktury i  povrchové úpravy na různých typech 

prvků. To oceňují především přední světovými architekti 

a designéři.

Produkty značky ADMONTER, tak může najít v  nejlepších 

hotelech, restauracích a rezidencí. Během výroby i zpracování, 

které probíhá pouze na jednom míste, je dbáno maximálně na 

ekologii a  tak je Admonter držitelem mnoha ocenění včetně 

Eko-Bilanz, která je zárukou vyváženého hospodaření.

Alpská manufaktura, poctivé řemeslo, tradice 
a inovace

Admonter Holzindustrie AG
Partner

+420 608 048 528
vojtech.tybitancl@wippro.at
www.wippro.at
Gewerbestrasse 2, 4191
Vorderweissenbach

Wippro s.r.o.

Firma Wippro se zabývá půdními schody již od roku 1955, kdy 

byla založena jako rodinná firma v Horním Rakousku a začala 

pracovat na vývoji a výrobě půdních schodů, které se v krátké 

době prodávaly do celého Rakouska. Nyní jsou půdní scho-

dy Wippro dodávány zákazníkům nejen po celém Rakousku, 

ale i do ostatních států Evropy. Dlouholeté zkušenosti a četné 

inovace, kterými prošly půdní schody Wippro se odrážejí 

nejen ve vynikající kvalitě zpracování, ale především splňují 

vysoké nároky na izolaci a  protipožární normy. Tím jak se 

neustále zvyšují požadavky na energeticky nenaročné budovy, 

tím se zvyšují i požadavky na izolaci a vzduchotěsnost půdních 

schůdků. Tyto požadavky splňují všechny půdní schůdky WIP-

PRO. Půdní schody s označením „Klimatec“ patří mezi špičky 

v nabídce firmy Wippro. Jsou určené především do nízkoener-

getických, nulových či pasivních domů.

Chcete-li získat bližší informace o půdních schodech Wippro, 

kontaktujte nás.

Wippro s.r.o.
Partner
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+420 739 325 759
filip.hanak@henkel.com
www.ceresit.cz
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7

Henkel ČR spol. s.r.o.

Díky silným značkám, inovacím a  technologiím zastává 

Henkel vedoucí postavení na trhu jak ve spotřebitelských, 

tak v  průmyslových odvětvích. V  oblasti lepidel je Henkel 

divize Adhesives Technologies celosvětovým lídrem na trhu 

mezi všemi průmyslovými segmenty. Pro spotřebitelský a pro-

fesionální trh se zaměřujeme na čtyři globální značky: Pritt, 

Loctite, Pattex a Ceresit.

Značka Ceresit je víc než 100 let odborným partnerem 

stavebního průmyslu a  profesionálních řemeslníků, kde si 

zakládá na komplexních produktových systémech, jejichž 

komponenty jsou dokonale sladěny  – systémové řešení 

s produ ktovými řadami od lepicích a utěsňovacích technologií 

na obklady, dlažby, okna, fasády, střechy, podlahy, vč. povrcho-

vých úprav až po montážní a upevňovací technologie. Všech-

ny systémy, nabízené pod značkou Ceresit, mají mimořádně 

vysokou úroveň bezpečnosti aplikace a  lehkou zpracovatel-

nost.

Henkel ČR, spol. s r.o.
Partner

+420 577 941 646
everel@everel.cz
www.everel.cz
Třebětice 102, 769 01 Holešov

EVEREL s.r.o.

Quick-Step, prémiová značka podlah pocházející z  Belgie, 

je výrobcem tří podlahových komodit. Rozměrově stabil-

ní vinylové podlahy Quick-Step LIVYN, které jsou nabízeny 

v  dekorech dřeva a  kamene, v  lepené, zámkové a  RIGID 

verzi. Voděodolné laminátové podlahy v  široké nabídce 

dekorů a  rozměrů podlahových dílců. Díky technologii 

Scratch Guard až desetkrát odolnější proti poškrábání. 

Třívrstvé dřevěné podlahy v povrchových úpravách lak i olej. 

Novinkou pro rok 2019 je voděodolná povrchová úprava třívrst-

vé dřevěné podlahy Quick-Step. Díky této technologii je dal-

eko stálejší dekor podlahy a  zároveň velmi snadná údržba. 

K  veškerým podlahám Quick-Step nabízíme komplet-

ní příslušenství, so klové lišty ve stejném dekoru podlahy, 

systémy podložek vhodných na podlahové vytápění a chlazení 

s  eliminací hluku a  v  neposlední řadě systémy pro montáže 

schodišť. Podlahy Quick-Step nabízí zákazníkům kvalitu, 

špičkové designové zpracování a  dlouhou životnost s  25le-

tou zárukou. Veškeré podrobnosti o  podlahách Quick-Step 

naleznete na www.quick-step.cz

EVEREL s.r.o.
Partner

Quick-Step, začátek krásného příběhu.
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+420 225 996 311
info.cz@sto.com
www.sto.cz
Čestlice 271, 251 70 Dobřejovice

Sto s.r.o.

Ve dřevě jsme pořád in - a  to již více než 60 let, protože ste-

jně tak dlouho se osvědčují na dřevostavbách ve všech kli-

matických zónách světa naše konta ktní zateplovací systémy. 

Díky důmyslně sladěným složkám a  systémové mnoho-

tvárnosti jsme se stali ceněným partnerem pro řešení fasád 

a  interiérů. Ekologická, extrémně robustní, požárně odolná, 

velmi ekonomická nebo univerzální – požadavky na fasády jsou 

podle projektu a  zákazníka velmi rozdílné. V  nabídce máme 

šest fasádních zateplovacích systémů, vhodných pro použití 

na dřevostavbách, využívajících čtyři typy tepelných izolantů.

Od 90. let má Sto speciální oddělení ve formě Centra od-

borných znalostí pro průmysl, které řeší požadavky těch záka-

zníků, kteří aplikují naše výrobky na podklady ze dřeva. Nejsme 

pouze lídrem na trhu fasádních zateplovacích systémů, nýbrž 

také specialistou pro interiér. Rozsáhlý sortiment pro interiéry 

splňuje nej vyšší standardy a ani v oblasti designu nenechává 

žádná nesplněná přání.

Sto s.r.o.
Partner

Stavět zodpovědně.

Systémový partner pro fasády
a interiéry dřevostaveb.

+420 281 091 351
vaclav.skopec@cz.bea-group.com
www.bea-cs.cz
Nad Rokytkou 24, 190 12 Praha 9

BeA CS, spol. s r.o.

Firma BeA CS dodává na český trh sponkovačky a  hřebí-

kovačky značky BeA a  technologie průmyslového spojování 

BeA Autotec. Je současně výrobcem široké škály spojovacího 

materiálu pro své přístroje. BeA CS je součástí koncernu 

Behrens, který byl založen před více jak 100 lety a patří mezi 

čtyři největší světové výrobce pneumatických sponkovaček 

a hřebíkovaček.

Náš výrobní závod v Lobendavě v severních Čechách je dnes

jediným výrobním závodem spojovacího materiálu celé

skupiny Behrens a od roku 2010 je výro bní závod certifi kován 

dle ISO 9001 a  ISO 14001. Námi vyráběný spojovací materiál 

určený pro výrobu dřevostaveb je certifi kován dle stavební 

normy EN 14592, případně dle dalších oborových norem, např. 

ETA. Našimi obchodními partnery jsou zejména výrobci dřevo-

staveb, výrobci obalové techniky a  dodavatelé pro automo-

bilový průmysl. Naší fi losofi í je aktivní přístup k našim zákaz-

níkům při řešení jejich výrobních problémů a hledání nových 

technologických postupů.

BeA CS, spol. s r.o.
Partner
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+420 244 001 500
office@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz
Vídeňská 185, 252 50 Vestec

SCHMACHTL CZ SPOL. S R.O.

Společnost Schmachtl CZ spol. s  r.o. zastupuje na českém 

trhu několik zahraničních firem. Ať již společnost Wieland 

s  konektorovou instalací, společnost PC Electric s  průmys-

lovými vidlicemi a  zásuvkami, společnosti Schnabl a  Caddy 

s příchytkami, tak nově společnost KAISER. Ta ve svém výrob-

ním portfoliu nabízí široké pokrytí elektroinstalačními krabice-

mi a řešení nejrůznějších problémů v oblasti elektroinstalace. 

Jde především o  oblast energetické efektivity budov, proti-

požární a protihlukové ochrany a v neposlední řadě i protirent-

genové ochrany. Nabízí elektroinstalační krabice pod omítku, 

do dutých stěn, pro litý beton, vestavné stropní krabice a  již 

zmiňovanou protipožární ochranu. Jedná se o produkty s vy-

sokou efektivitou při montáži splňující nejpřísnější kritéria 

kvality a  podložené potřebnými evropskými certifikáty. S  fir-

mou KAISER najdete dlouhodobá řešení vašeho problému na 

skutečně profesionální úrovni a to již od roku 1928.

SCHMACHTL CZ SPOL. S R.O.
Partner

+420 326 904 601
servis@fischer-cz.cz
www.fischer-cz.cz
Průmyslová 1833,
250 01 Brandýs nad Labem

fischer international s.r.o.

Klíčovými vlastnostmi výrobků značky fischer jsou bez-

pečnost, spolehlivost a  kva-lita. Česká společnost fis-

cher international s.r.o. zajišťuje distribuci výrobků fischer 

a pečlivě dbá o to, aby se profesionálům i kutilům dostalo plné 

podpory při plánování a používání našich produktů.

Přes 20 let dodáváme českému trhu chemické a  oce-

lové kotvy, hmoždinky pro běžné i  deskové stavební ma-

teriály, rámové a  talířové hmoždinky, montážní pěny, lepidla 

a tmely, montážní prvky vodo-topo-plyn, vrtáky do všech ma-

teriálů a běžné i speciální vruty do dřeva.

„Drží v díře jako zvíře“ je nadsázkou, ale vyjadřuje to, co se od 

hmoždinek vyžaduje především a co naše výrobky nabízejí – 

pevný a spolehlivý spoj.

Naše stránky a sociální média plníme radami kterou hmoždin-

ku zvolit a jak ji použít. Stejným způsobem informujeme naše 

fanoušky o inovativních výrobcích, jimiž posunujeme možnos-

ti kotevní techniky. Náš tým techniků je připraven vám pomoci 

radou či doporučením právě ve chvíli, kdy je potřebujete.

fischer international s.r.o.
Partner
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+420 221 715 700
podpora@daikin.cz
www.daikin.cz
Budějovická 778/3a,140 00 Praha 4

Daikin Airconditioning Central 
Europe – Czech Republic, spol. s r. o.

Společnost Daikin se připojuje k  Zelené dohodě pro Evro-

pu (tzv. Green Deal), která je plánem, jak zajistit udržitelnost 

hospodářství v EU – s nulovými emisemi skleníkových plynů 

do roku 2050. Využití tepelných čerpadel hraje v naplňování to-

hoto plánu významnou roli. Díky více než 90letým zkušenos-

tem s vývojem a výrobou technologií vytápění a chlazení jsme 

lídrem na trhu v oblasti klimatizací i tepelných čerpadel. Naše 

výrobky jsou vysoce energeticky účinné, spolehlivé i  pěkné 

na pohled. Vycházejí vstříc potřebám staveb s nízkou spotře-

bou energie i pasivních domů. Komplexní systémy Daikin pro 

komfortní a zároveň energeticky úsporné vytápění a chlazení 

rodinných domů včetně rekuperace v provedení vzduch-voda 

nebo vzduch-vzduch vyhoví budoucím požadavkům legisla-

tivy i podmínkám pro získání dotací. Tepelná čerpadla dokážou 

výrazně snížit i Vaši osobní uhlíkovou stopu.

Pusťte se do toho s námi!

Tepelná čerpadla jsou pro zelenější Evropu nezbytná

Daikin Airconditioning Central Europe – 
Czech Republic, spol. s r. o.

Partner

+420 272 660 248
praha@hella.info
www.hella.info
Türkova 828/20, 149 00 Praha 4

HELLA stínící technika s.r.o.

HELLA stínící technika s.r.o., součást holdingu HELLA, 

významného evropského výrobce stínící techniky a  systémů 

ochrany proti slunci s  tradicí od roku 1959. Obchodní, výrob-

ní a montážní pobočka v České republice působí na trhu od 

počátku roku 2004. HELLA se prosazuje zejména špičkovou 

technikou spojenou s  moderním designem. Přesvědčí Vás 

inovativní silou a nadstandardně širokou paletou nabízených 

výrobků vlastní konstrukce.

Výrobní program zahrnuje výrobky stínící techniky, včetně un-

ikátních tepelně izolovaných podomítkových schránek a  os-

tění, sítí proti hmyzu i vlastního řídicího systému ONYX. Nabízí 

rozmanitý výběr venkovních žaluzií, lamelových hliní kových 

rolet, screenových a textilních rolet včetně zipových, markýz, 

stínění zimních zahrad, hliníkových pergol a  interiérového 

stínění.

Tým obchodních a  technických poradců je k  dispozici na 

pobočkách se vzor kovnou v Praze, Brně a Vysokově u Náchoda.

HELLA stínící technika s.r.o.
Partner

HELLA – Přesně podle mé nálady
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+420 220 184 800
office@mcled.cz
www.mcled.cz
Vídeňská 185, 252 50 Vestec

McLED s.r.o.

McLED je česká značka specializující se na kvalitní LED 

osvětlení. Dodáváme LED zdroje a svítidla, přičemž přihlížíme 

k  podmínkám a  potřebám českého trhu. Zaměřujeme se na 

střední a  vyšší segment poptávky a  naším cílem je nabízet 

kvalitní produkty s ideálním poměrem cena/výkon.

V naší nabídce naleznete osvětlení do bytů, domů, komerčních 

prostor, ale i  do průmyslu a  venkovních prostor. Dodáváme 

světelné zdroje, LED pásky, interiérová svítidla, nouzové 

osvětlení, venkovní i pouliční osvětlení, reflektory a kompletní 

nabídku průmyslových svítidel.

Nabízíme zdarma poradenství, výpočty osvětlení a  naše 

výrobky dodáváme na míru Vašemu projektu, jak s montáží, 

tak i bez montáže.

McLED s.r.o.
Partner

quality lighting

®+420 604 254 630
jhsolar@jhsolar.cz
www.jhsolar.cz
Plavsko 208, 
378 02 Stráž nad Nežárkou

JH SOLAR s.r.o.

JH Solar s.r.o. podniká v oboru solární techniky od roku 1995. 

Zabýváme se montáží a  prodejem solárních systémů na 

přípravu teplé vody, přitápění a ohřev bazénů. V tomto smě-

ru spolupracujeme od počátku s  firmou Thermo/solar Žiar 

nad Hronom, výrobcem solárních kolektorů s více než 40letou 

tradicí. Solární kolektory TS se vyznačují vysokou kvalitou zpra-

cování a dlouholetou ověřenou životností.

Nejčastější využití solárních systémů je na přípravu teplé vody. 

Úspora energie na přípravu teplé vody činí v  RD 60 až 75% 

ročně. Solární systémy lze využít i na přitápění, kde je úspora 

kolem 10 až 30% ročně.

Na instalace systémů na přípravu TV a přitápění pro rodinné 

domy (včetně novo staveb) je možné získat podporu z progra-

mu Nová zelená úsporám, kde zajišťujeme kompletní doku-

mentaci včetně podání žádosti. Díky proškoleným montážním 

partnerům umíme instalovat solární kolektory po celé ČR.

JH SOLAR s.r.o.
Partner

Osobní přístup a nalezení optimálního řešení
pro každého
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Moderní a úsporná LEDková svítidla, jak do 
vnitřních, tak i venkovních prostor.



+420 382 766 333
podpora@se.com
www.vypinac.cz, www.se.com/cz
U Trezorky 921/2,
158 00 Praha 5 – Jinonice

Schneider Electric CZ, s.r.o.

Více jak 180 let vám pomáháme propojovat vaše vize se 

skutečností. Každý rok inovujeme stovky produktů, aby byl váš 

život ještě bezpečnější, stabilnější a komfortnější. Připojte se 

k nám, protože… Life Is On!

Chytrá domácnost – Naše špičkové výrobky stále inovujeme, 

digitalizujeme a  vytváříme z  nich ucelená řešení… také pro 

vaši chytrou domácnost. Vy pak máte svůj domov vždy pod 

kontrolou a  ovládáte jej přes displeje, tlačítka nebo dálko-

vě přes Wifi. Implementací chytré domácnosti zvýšíte 

bezpečnost vašich blízkých, zvýšíte komfort života celé rodiny 

(řízení žaluzií, osvětlení, vytápění…), řídíte efektivitu provozu 

a šetříte náklady.

Design  – Vypínače, zásuvky i  další prvky elektroinstalace 

se stávají důležitým doplňkem vašeho vysněného interiéru. 

Nechejte se inspirovat na www.vypinac.cz, kde naleznete 

širokou nabídku produktů. Jejich stylové provedení, 

materiály (kov, sklo, dřevo, kámen i  plast) i  variabilita vyhoví 

každé domácnosti.

Schneider Electric CZ, s.r.o.
Partner

Ovládat energii nás baví!
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+420 221 773 711
+420 739 617 199
info@vvud.cz
www.drevarskyustav.cz
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1

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

Dřevařský ústav se dlouhodobě snaží o podporu a zvyšování 

kvalitní výstavby dřevostaveb v  rámci zákonných certifikací 

a  také dohlíží na postupy členů ADMD podle DOKUMENTU 

NÁRODNÍ KVALITY (DNK). Řadu dalších staveb kontroluje for-

mou speciální metodiky Certifikátu KVALITNÍ STAVBA, navíc 

realizuje nezávi s lou diagnostiku objektů.

Technici navštíví během jednoho roku přibližně čtyři stovky 

dřevostaveb v  různých fázích výstavby, ve kterých dohlíží na 

kvalitu jejich výstavby.

Nezávislá certifikační instituce se již od roku 1951 věnuje čin-

nostem, které jsou nezbytné pro zaručení kvality výrobků ze 

dřeva nebo na bázi dřeva v  obla stech certifikace a  zkušeb-

nictví, diagnostika a  ověřování kvality budov, analýza 

a návrh ochrany dřeva.

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
Certifikační partner ADMD

Od letokruhu po dřevostavbu. 
Víme, jak je to správně.



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

ADMD

admd@admd.cz

www.admd.cz

+420 733 506 525

ADMD Asociace dodavatelů
montovaných domů


