
Dřevostavby na klíč 

Standardní provedení stavby 

Nejčastěji realizujeme stavby, které se nazývají difúzně uzavřené. Zde je uveden popis 

kompletní stavby „na klíč“ 

Pro obvodovou  konstrukci používáme vysušené nosné KVH profily, vyplněné minerální 

izolací, z jedné strany zaklopené konstrukční deskou RigiStabil tl. 15 mm (alternativně 

sádrovláknitou deskou Rigidur tl.12,5 mm) a kontaktním zateplovacím systémem, z druhé 

strany  reflexní fólií, instalační mezerou a záklopem deskou RigiStabil t. 12,5 mm viz složení 

stěny. Při práci zcela dodržujeme zásady správné montáže konstrukcí výstavby, což zaručuje 

tuhost konstrukcí, stabilitu, tepelně izolační, zvukové a požárně odolní vlastnosti. V ceně našich 

služeb je měření těsnosti obálky budovy –  BLOWER DOOR TEST zdarma ke každé stavbě 

s předáním Certifikátu o měření průvzdušnosti objektu.  

Od roku 2017 jsme držiteli Dokumentu národní kvality – DNK a členy Asociace 

dodavatelů montovaných domů – ADMD 

Na přání klienta lze specifikaci měnit, rádi vám vypracujeme individuální nabídku přesně dle 

vašich požadavků a zajistíme projektovou dokumentaci k výstavbě. 

Složení obvodové konstrukce našich domů: 

 

DIFUZNĚ UZAVŘENÝ SYSTÉM* 

1. Omítka točená Weber, točená Z. 1,5mm – barva dle výběru investora 

2. Vícenásobné přetažení stěrkovacím lepidlem 

3. Skelná síťovina – perlinka, vtlačená do stěrkovacího lepidla 

4. Vnější zateplení pomocí polystyrénových desek tl. 100 mm – 200 mm 

5. Konstrukční deska RigiStabil tl. 15 mm (alternativně sádrovláknitá deska Rigidur tl. 

12,5 mm) 

6. Nosný KVH profil 60x140 mm vysušený na 13 – 16 % vody 

7. Vnitřní zateplení pomocí minerální izolace tl. 140 mm (Woodsil, alt. Orsik) 

8. Důkladně provedená parozábrana s reflexní hliníkovou vrstvou (spoje slepené pomocí 

speciálních tmelů a speciálních pásek) 

9. Montážní mezera pro vedení instalací a pro reflexi fólie 

10. Předsazená stěna z KVH profilů 40x60 mm 

11. Záklop deskou RigiStabil tl. 12,5 mm 



*Systém je možno přepracovat také na difúzně otevřený. 

 

 

Složení stropní konstrukce našich domů – základní varianta: 

 Příhradový vazník 

 Foukaná celulózová izolace Climatizer Plus 

 Důkladně provedená parozábrana s reflexní hliníkovou vrstvou 

(spoje slepené pomocí speciálních tmelů a speciálních pásek) 

 Dvojitý montážní rošt z CD profilů s mezerou pro vedení instalací a pro reflexi fólie 

 Jednoduchý sádrokartonový záklop z protipožárních desek tl. 12,5mm 

 

Složení stropní konstrukce našich domů – rozšířená varianta: 

 Záklop z impregnovaných prken 25 mm 

 Nosný KVH profil 160 mm – 240mm x 80 – 140 mm vysušený na 13 – 16 % vody 

 Zateplení minerální izolací tl. 160 mm mezi nosné trámy 

 Zateplení minerální izolací tl. 100 mm do kříže pod nosné trámy 

 Důkladně provedená parozábrana s reflexní hliníkovou vrstvou 

(spoje slepené pomocí speciálních tmelů a speciálních pásek) 

 Dvojitý montážní rošt z CD profilů s mezerou pro vedení instalací a pro reflexi fólie 

 Jednoduchý sádrokartonový záklop z protipožárních desek tl. 12,5 mm 

  

Venkovní omítka 

 weber.color line universal - standard 

Řada weber.color line universal je určena pro všechny typy omítek a všechny typy nátěrů.  

Barevná řada exklusive (většinou syté barvy) – příplatek dle příplatkových skupin!!! 

 

 



 

Střešní přesahy – podbití  

 dřevěná konstrukce vazníku, opláštěná OSB deskami (alt. Rigidur) s povrchovou 

úpravou Weber dle výběru investora – standard  

 přesah dle sklonu střechy, nejčastěji cca 50 cm 

 dřevěná konstrukce vazníku + palubky dle výběru zákazníka – dle dohody 

Střešní krytina 

 Střešní krytina dle výběru investora – standard Tondach Stodo, další např. Bramac 

nebo KM Beta, v případě dohody další výrobci…. 

Výplně otvorů - okna 

Vše od společnosti H&M Znojmo 

Top 76 MD – standard 

 vysoce tepelně izolační systém se středovým těsněním s hloubkou zabudování 76 mm, 

 hodnota tepelného prostupu rámu s hodnotou Uf = 1,0 W/m2K  

 hodnota tepelného prostupu oknem Uw = 0,73 W/m2K  

 tyto profily splňují podmínky normy Tepelné ochrany budov - ČSN 73 0540-2 

 pestrá škála barevných odstínů díky možnosti využití hliníkového opláštění AluClip 

 široké možnosti zasklení až do 48 mm, možnost využité speciálních funkčních skel 

 

 

 

V případě dohody možno zvolit také profil Premium 88MD se středovým těsněním. 

 Profil vhodný do pasivních a nízkoenergetických domů 

 vysoce tepelně izolační systém se středovým těsněním s hloubkou zabudování 88 mm, 

 hodnota tepelného prostupu rámu s hodnotou Uf = 0,93 W/m2K  

 hodnota tepelného prostupu oknem Uw = 0,71 W/m2K  

 tyto profily splňují podmínky normy Tepelné ochrany budov - ČSN 73 0540-2 

 pestrá škála barevných odstínů díky možnosti využití hliníkového opláštění AluClip 

 široké možnosti zasklení od 24 do 56 mm, možnost využité speciálních funkčních skel 

 



Vstupní dveře od firmy Perito  

 plastové, bílé, kazetové prosklené s výplní PERITO dle přání investora 

 

Venkovní a vnitřní parapety 

 venkovní z taženého hliníkového plechu – bílé (standard) 

 vnitřní  dřevotřískové nebo plastové – bílé (standard) 

 dle dohody v barvách dle vzorníku výrobce 

 

Vnitřní schodiště (u podkrovních domů) 

 samonosné celodřevěné z materiálu smrk – vždy cena ke konkrétní stavbě např. SWN 

Moravia s.r.o. 
 samonosné schodiště z kovové konstrukce + dřevěné nášlapy – vždy cena ke konkrétní 

stavbě např. SWN Moravia s.r.o. 

 vyzděné dle návrhu – YTONG – vždy cena ke konkrétní stavbě 

 

Vnitřní dveře 

 SAPELI – Elegant komfort, výplň DTD dutinková, povrch dveří CPL, zárubeň normal 

oblé ostění polodrážková, dveřní křídlo model 10 - standard 

V případě dohody jakékoli z nabídkového katalogu SAPELI 



Keramické obklady a dlažby 

 v koupelně do výšky 2,0m, na WC do výšky 1,2m, 60 cm pás u kuchyňské linky, 

vzory a barvy dle výběru investora 

 dlažby do koupelny a WC, vzory a barvy dle výběru investora 

 

Podlahové krytiny 

 koberce, plovoucí podlahy, vzory a barvy dle výběru investora 

 Dřevěné 

 PVC 

 Marmoleum 

 Vinylové 

 Laminátové 

Vytápění 

U každé stavby je sytém vytápění konzultován se zákazníkem  a následně přepočítán 

 Teplovodní podlahové vytápění s Tepelným čerpadlem vzduch/voda 

 Teplovodní podlahové vytápění s elektrokotlem 

 Teplovodní podlahové vytápění s plynovým kotlem 

 Elektrické podlahové vytápění 

 Teplovodní vytápění s elektrokotlem a deskovými radiátory 

 Teplovodní podlahové vytápění 

 Elektrické podlahové vytápění pomocí odporových drátů 

 Pomocí infrapanelů Redwell 

Další dle konkrétních požadavků. 

Sálavé topení 

Nabízíme sálavé topení firmy Redwel a Heatwell 

www.usby.cz 

https://heatwell.cz/ 

Rekuperace 

Řízené větrání umožňuje celoroční ventilaci celého domu. Odvádí vydýchaný vzduch, 

nadbytečnou vlhkost a současně přivádí předehřátý čerstvý čistý vzduch. Výrazně zlepšuje 

kvalitu vnitřního vzduchu a snižuje spotřebu energie. Filtry navíc zachytí prach a pyly, takže i 

alergici budou moci zhluboka dýchat.  

Díky různým technologiím a druhům rekuperačních jednotek se až 95 % tepla získává 

z odváděného vzduchu a předává vzduchu čerstvému. Pomocí volitelného příslušenství lze 

zároveň vzduch optimálně zvlhčovat či odvlhčovat, ohřívat nebo ochlazovat.  

Optimálně navržený větrací systém rozvádí čerstvý, čistý vzduch do jednotlivých místností. 

Množství vzduchu je možné regulovat a nastavovat individuálně pro každou místnost. Současně 

s tím se z interiéru odvádí vydýchaný vzduch včetně kuchyňských výparů či nadměrné vlhkosti 

z koupelny.  

http://www.usby.cz/
https://heatwell.cz/


 

 

 

Elektroinstalace 

 kompletní rozvody včetně příslušných revizí. 

 V ceně vypínače a zásuvky Tango bílé v počtu do 45ks 

 světla – 1x dětské pokoje + technické místnosti, 2x obývací pokoj, 2 x kuchyňská 

linka, 2x koupelna, 2x chodba, 1x nad vchodem do domu, 1x půda 

 1x anténa + 1x internet 

 rozvaděč na 52 modulů – 1x hlavní jistič, bez přepěťové ochrany, 1x 400 V venkovní 

zásuvka + 1x 230 V venkovní zásuvka 

 Hromosvod pro rodinné domy, 2x svod na fasádním systému + uzemnění rozvaděče 

 V ceně elektroinstalace není zahrnuto: 

 zahrnuty úpravy konstrukce (kastlíky, dvojité stropy….) pro vestavěná světla (např. 

bodovky) 

 montáž svítidel, vykroužení a vyřezání otvorů pro svítidla, rozměření svítidel apod. 

 světelné rampy, odskoky, LED pásky, senzory, stmívače, pohybová čidla apod. 

 osvětlení podbití, podhledů, vánočních dekorací, chodníků apod. 

 vývody pro bránu, bazén, zahradní domek, saunu a další venkovní příslušenství 

 rozvod internetu a antény do dalších místností, skladů, garáží WC apod. 

 zabezpečovací technika 

 Stožár pro anténu a satelit 

 přípojka od venkovního rozvaděče 

 připojení varné desky a dalších specifických spotřebičů, které nedodává firma Profi-

Gips s.r.o. 

Vnitřní instalace a zařizovací předměty 

 rozvod vody a kanalizace v plastu – dle konkrétního domu 

 1x vývod vody ven 

 Keramika – dle výběru zákazníka – cena za montáž dle složitosti 

 



Vnitřní povrchová úprava stěn a stropů 

 stěny a stropy – povrchová úprava dle Rigips Q2,  

 malba bílá strop 3x, stěny 2x + penetrace 

Garážová vrata 

 dle výběru zákazníka (Hormann, Lomax…) 

Komín  

 dle typu domu a výšky komínu a po dohodě se zákazníkem 

Nadstandardní vybavení dle dohody: 

 Krbová obestavba 

 Dodávka a montáž krbové vložky 

 Vestavné skříně a niky ze sádrokartonu 

 Podomítkové baterie 

 Dodávka a montáž klimatizace 

 Další dle předchozí dohody a odsouhlasené cenové nabídky 

Co není součástí dodávky stavby: 

 Přípojky energií (od hranic pozemku do základové desky) 

 Odvod dešťových vod od rodinného domu  

 Okapový chodník 

 Schodiště a terasy – pokud není smluvně specifikováno 

Součástí každé nabídky je soupis použitých materiálů a dodávek prací, pokud nejsou v 

nabídce uvedeny, nejsou součástí dodávky!!! 

 

 


