Výbava domu – interiér:
Vnitřní dveře - obložkové zárubně
Parapety - lamino v barvě okna
Podlahy - plovoucí podlahy, vinyl, dlažba
Obklady - obklad do výšky 2 m, koupelna a wc
Schody - masiv (buk, dub)
Půdní schody - stahovací
Elektro - bílé vypínače a zásuvky, kabely zakončené žárovkou bez koncové
lampy, zářivky či lustru
Sanita - wc, vana, sprchový kout, umyvadlo, baterie, sprcha
Topení - elektrokotel, radiátory, elektrický zásobník na ohřev vody
Malby - bílá barva (dvě vrstvy)

Výbava domu - exteriér:
Střešní krytina – Tondach pálené tašky
Okapy – v barvě krytiny
Okna - dřevěná eurookna
Vchodové dveře – dřevěné
Parapety – materiál jako okapy
Fasáda – silikonová omítka
Hromosvod

Skladba obvodové stěny 34 cm:
cca 2 mm silikonová omítka
140 mm polystyren
15 mm OSB deska
140 mm KVH (mezi hranoly vyplněno izolační deskovou vatou 140mm)
0,2 mm fólie
30 mm instalační předstěna
12,5 mm protipožární sádrokarton
Skladba příčky 12,5 cm:
12,5 mm protipožární sádrokarton
100 mm KVH trámek (mezi trámky vyplněno izolační deskovou
vatou 100 mm)
12,5 m protipožární sádrokarton

Skladba stropu 33 cm
2 x 18 mm OSB deska
200 mm KVH trámek (mezi trámky vyplněno izolační vatou 100mm)
80 mm ocelová konstrukce na SDK
0,2 mm fólie
12,5 mm protipožární sádrokarton

Kotvení dřevostavby:
K základové desce je uchycen speciálními šrouby dřevěný základový práh, který je
opatřen asfaltovou penetrací. K základovému prahu je uchycen panel speciálními
vruty.

Úvod:
Dřevostavby provádíme po celé České republice, zajistíme financování stavby Vašeho
domu, možnost i pojištění domu a jakékoli finanční záležitosti.

Důvody proč stavět s námi:
Jsme česká firma s dlouholetými zkušenostmi se dřevem a dřevěnými konstrukcemi.
Pracujeme s lidmi, kteří mají dlouhou praxi v oboru, jsou slušní, spolehliví a normální
pracující lidé, kterým záleží na dobře odvedené práci. Stavba domu probíhá
systémem „two by four“ (montáž panelů na místě stavby). Dodržujeme smluvené
podmínky a snažíme se vyjít maximálně vstříc naším klientům. Vyjdeme Vám vstříc i
pokud budete mít své představy a návrhy. Zhotovíme prakticky jakýkoliv návrh
domu. Jdeme s dobou, proto sledujeme vývoj a novinky ve světě dřevostaveb a ty
zabudováváme do staveb. Na dům poskytujeme záruku v délce 36 měsíců. Na
zařízení interiéru a další zařízení je záruka 24 měsíců.

Nabízíme dřevostavby přízemní, patrové s podkrovím i vícepatrové. Střechy rovné i
šikmé. Dále je možnost k domu nebo mimo něj zhotovit garážové stání či pergolu.
Obvodová stěna zabírá ze základové desky jen 20 cm. Srovnání se zděnou výstavbou,
kde vám nosné stěny zabírají mnohem více a užitná plocha domu je menší – každý
m2 vás přitom stojí mnohem více. Platební systém je takový, že je rozdělen na několik
etap splatných se zhotovením konkrétní etapy.Doba výstavby od převzetí pozemku je
cca 4-5 měsíců vč. základové desky.

