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Vážení čtenáři a příznivci dřevostaveb,
dostává se vám do rukou jarní číslo Speciálu, který
již více jak 10 let veškerý svůj obsah věnuje dění kolem
dřeva a staveb z něj. Je potěšující, že i přes uplynulé
ne úplně jednoduché roky ve stavebnictví, zažívá obor
dřevostaveb v ČR meziroční 10% růst. V současné době
je u nás každý 9. rodinný dům postaven jako dřevostavba. Lidé žijící v naší zemi, si tak velmi dobře uvědomují
výhody plynoucí z realizace dřevostavby. Dřívější předsudky jsou tak pomalu, ale jistě rozmetávány tisíci zdařilými realizacemi a jejich spokojenými obyvateli. Přes
všechna pozitivní čísla a prognózy je třeba být stále
na pozoru a hlídat si vysoký stupeň kvality a odbornosti,
který je právě u dřevostaveb tolik potřebný. Stejně jako
u jiných odvětví, která jsou dlouhodobě perspektivní,
jsou i v dřevostavbařském oboru kvalitní a méně kvalitní
firmy. Jejich rozlišení je někdy velmi složité, ale přemýšlivý a rozvážný investor by měl vždy najít nástroje, jak
rozeznat kvalitní od nekvalitního. Jako optimista věřím,
že se to podaří všem budoucím stavebníkům a stavbu
svého domu svěří tomu nejlepšímu.
Firma ATRIUM začíná psát 3. desetiletí své historie.
V uplynulých 20 letech se jí podařilo vybudovat pozici
jednoho z lídrů na českém a slovenském trhu a k tomu
pravidelně získávat mnohá ocenění za realizované
dřevostavby. Toho všeho by ovšem nebylo bez vlastních zaměstnanců a jejich odbornosti a zejména bez
klientů a investorů, kteří se rozhodli svou celoživotní
investici realizovat právě s firmou ATRIUM.
Firma ATRIUM ovšem neusnula na vavřínech
a svou cestu kvality, hodlá dále rozšiřovat a prohlubovat. V minulém roce, který byl pro firmu jubilejní, došlo
k expanzi firmy na náročný rakouský trh, kde dochází
k postupnému rozšiřování působnosti v rámci spolkových zemí a kde se firma aktivně účastnila již 2 veletrhů v Klagenfurtu a Vídni (více informací lze nalézt
na www.atrium-haus.at). Dalším důkazem vývoje je
výstavba nového vzorového domu, který bude v průběhu roku 2014 realizován v Plzni. Bude se jednat
o první vzorový dům v pasivním konstrukčním provedení, který bude mít stálou otevírací dobu po celý
rok. K vidění zde bude mnoho dalších nadčasových
technologií, jako je větrání s rekuperací, inteligentní
elektroinstalace, tepelné čerpadlo, využití sluneční
energie, apod. Ve firmě ATRIUM není v ústraní rovněž
technický vývoj, kdy dochází k aplikaci nových materiálů (např.
zdravotně nezávadná tepelná minerální
bílý nátěr
izolace PURE ONE) nebo nových detailů.
strukturovaná tapeta
Přeji všem čtenářům a rovněž současným i budousádrovláknitá
15 mmaby pro ně byl rok 2014
cím klientům
firmydeska
ATRIUM,
úspěšný a aby se jim splnily veškeré vytyčené sny
instalační předstěna 60 mm
a cíle, smezi
které
může
tepelnou
izolací
Purepatřit
One 60sen
mm o novém bydlení
v kvalitní dřevostavbě.
parobrzdná deska 12,5 mm
S přátelským pozdravem, jménem všech zaměstrošt 80 mm
nanců dřevěný
firmy ATRIUM,
s tepelnou izolací Pure One 80 mm
Vlastimil Makovec
obchodní ředitel firmy A T R I U M , s. r. o.
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Nový vzorový dům JUBILEUM Plzeň
Vzorový dům JUBILEUM Plzeň je individuálně navržený rodinný dům, který bude vybaven
nejmodernějšími technologiemi, jako je tepelné čerpadlo, inteligentní elektroinstalace, solární systémy, rekuperace, apod. Dům je navržen v pasivním konstrukčním systému ATRIUM
DifuTech IZO PASIV.
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Autor projektu:
Ing. Arch. Simona Brezovanová, ASF i!, s.r.o.
Začátek stavby: 17. března 2014
Plánované otevření: podzim 2014
Více info na: www.vzorovydumplzen.cz

konstrukce
DifuTech IZO PASIV

436 mm
bílý nátěr
strukturovaná tapeta
sádrovláknitá deska 15 mm
instalační předstěna 60 mm
s tepelnou izolací Pure One 60 mm
parobrzdná deska 12,5 mm
dřevěný rošt 80 mm
s tepelnou izolací Pure One 80 mm

U = 0,10 W/m2.K
dřevěná nosná konstrukce 140 mm
s tepelnou izolací Pure One 140 mm
dřevovláknitá deska 120 mm
modřínový zakládací práh 140 mm
armovací síťka s tmelem
difuzně otevřený omítkový
systém, bílý
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... roste jako z vody
➋

VýSTAVBA NAšEhO ČTVRTéhO VZOROVéhO DOMU V PLZNI ZAPOČALA
1. Základy. Dům je založený na betonových pasech, na které je položena hotová podlaha domu.
2. Montáž stěn. Poté se mohlo začít s montáží stěnových panelů. Panely jsou do posledního
detailu už připravené ve výrobě, aby první den
po ukotvení stěn mohli montážníci dům za sebou
zamknout.
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3. Stěnové panely se dodávají s osazenými
okny a vchodovými dveřmi, ze strany interiéru je instalační předstěna s předpřípravou
na dokončení instalací na stavbě, z exteriéru
jsou připravené fasádní systémy - na stavbu se
nanese už jen finální vrstva omítky a namontuje obklad. Hrubá stavba díky tomu pokračuje
velmi rychle.
4. Obvodová stěna DifuTech IZO PASIV s difuzně otevřenou konstrukcí U = 0,10 W/m2.K.
Principem difuzně otevřené konstrukce je, že
může vlhkost skrz ní volně prostupovat - pára,
která je rozpuštěná ve vzduchu, přejde přes
stěnu interiéru do exteriéru. Obvodový plášť
má tedy schopnost zbavovat se vlhkosti, která
tak ohrožuje dřevo konstrukce. To má vliv na
dlouhou životnost a stabilitu dřevostavby.
5. Stropy jsou již hotové, vyrábí se ve výrobním
závodu a poté při montáži pomocí jeřábu umístěny na obvodové stěny.
6. Povrchové úpravy. Po ukončení hrubé stavby
se pokračuje v dokončovacích pracích a povrchových úpravách.
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7. Pultová střecha je provedena krokvovou konstrukcí.
8. Plochá střecha je ze stropních panelů.
9. Vzorový dům po skončení montáže, kdy je
stavba pod střechou a je uzamykatelná. Začínají
práce uvnitř (rozvody inženýrských sítí a povrchové úpravy stěn, podlah a stropu).
-vd-
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Dřevěný prapták

I letos domy ATRIUM sklízejí úspěchy
DřEVOSTAVBA ROKU 2013

DŮM ROKU 2014

TOP DŮM 2014

První ročník čtenářské soutěže časopisu Dřevo&Stavby je uzavřen. V sobotu 8.2. v rámci 9.
Mezinárodního veletrhu dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů Dřevostavby 2014 jsme na Výstavišti v Praze Holešovicích získali cenu čtenářů Dřevostavba roku 2013 za dům PERSEUS
a cenu Asociace dodavatelů montovaných domů
také za dům PERSEUS.

Letos se uskutečnil již 19. ročník čtenářské soutěže o titul Dům roku, kterou každoročně vyhlašuje
redakce časopisu Můj dům.
I v letošním roce u soutěžních domů pokračoval
trend, který klade důraz na architektonickou kvalitu,
nízkou spotřebu energie a zdravé bydlení. Stálé oblibě
se těší přírodní materiály. Podle hlasování čtenářů v kategorii Individuální domy získal dům ATRIUM 3. místo.

V anketě o titul TOP DŮM 2014, který vyhlašuje
redakce časopisu DŮM&ZAHRADA jsme získali
ocenění za dům PALLAS o velikosti 115 m2. Jde
o netradičně pojatý přízemní dům, který využívá
zajímavé hry s nestejně vysokým prostorem, krytými pultovými a plochými střechami. Na fasádu
jsou použity tři druhy materiálů (dřevo, omítka,
vláknocementové desky).
-vdPALLAS 115

PERSEUS 116

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT

Velmi zvláštní dům postavený téměř výhradně z modřínového dřeva má také zvláštní název – Ufogel. Vznikl
spojením slov UFO a Urvogel, což v němčině znamená archeopteryx (prapták). Svým tvarem opravdu připomíná prehistorického ptáka nebo obyvatelný objekt
z jiné planety. V každém případě jde o velmi originální
architekturu. Dřevěná horská chata není stavbou z katalogu, spíše obyvatelnou sochou. Po vstupu ale překvapí svým vnitřním prostorem. Čtyřicet pět metrů
čtverečních obytné plochy je komfortně vybaveno kuchyňským blokem, WC a designovou sprchou s multifunkčním využitím. Velké panoramatické okno vyvolává dojem soužití s okolní přírodou, zatímco klenutý
dřevěný korpus dává pocit tepla a bezpečí. Světlé
modřínové dřevo bude zrát a měnit se pod vlivem povětrnostních podmínek až získá šedou barvu a dosáhne důstojného věku a krásy. Rakouští architekti Peter
a Lukas Jungmann, otec a syn, společně zkombinovali staré dědictví alpských dřevěných usedlostí s novým trendem sochařské architektury.
Obytná plocha: 45 m2 • Lokalita: východní Tyrolsko

zdroj: www.ufogel.at a www.drevoastavby.cz

Rozhledna
s výškou 40 m
pouze ze dřeva!

Více o domě
PERSEUS najdete na

www.domyexclusive.cz

Chcete novou kuchyni ?
Chcete novou, hezkou a především praktickou kuchyni vyrobenou přesně podle svých představ? Pak
se obraťte na firmu Potrusil s.r.o., která se výrobě kuchyní věnuje více než dvacet let. Svůj sen tak můžeme
společně proměnit v realitu. A vaší fantazii se meze
nekladou. Vaše nová kuchyně může být moderní, klasická i rustikální. Vyrábíme kuchyně ze všech běžně
používaných materiálů - od lamina přes fólii, dýhu, až
po lakované moderní kuchyně.
Jelikož spousta lidí tráví v kuchyni (ať už dobrovolně či nedobrovolně) spoustu času, je důležité, abyste
její výběr nepodcenili. V nové kuchyni byste se měli
nejen cítit příjemně, ale také dát pozor na to, aby byla
co nejpraktičtější.
Ergonomicky navržená kuchyně včetně praktického
rozmístění spotřebičů, ale i ten nejmenší promyšlený
detail, může vaše kulinářské chvilky velice zpříjemnit.
Samotné realizaci vždy předchází konzultace a 3D grafický návrh od našich zkušených designérů. Klientům
firmy Atrium exkluzivně nabízíme možnost schůzky
i mimo naše studia, přičemž vám šetříme čas i peníze.
Standardem jsou pro nás schůzky brzy ráno či večer,
u klientů doma, v kanceláři či kavárnách. Po úvodní
schůzce se začínají rýsovat první představy o vaší nové
kuchyni. V této době také řešíme řadu detailů s techniky firmy Atrium, jako je například výška parapetu, varianty odtahu digestoře, hloubky vestavěných nik atd.
Při výrobě využíváme nejmodernější technologie,
materiály a technická řešení. Jsme vám schopni
nabídnout takřka neomezenou škálu materiálů a zakomponovat vám do návrhu veškeré novinky, které
se objeví na trhu.
A výrobou naše práce nekončí. Součástí každé
zakázky je nejen samotná realizace vaší vysněné kuchyně, ale také její montáž přímo u vás doma. Součástí dodávky jsou také všechny spotřebiče, které
vám zapojíme a uvedeme do chodu.
Pokud nechcete pouze novou kuchyni, jsme
schopni vám navrhnout a vyrobit celý interiér, který
bude v souladu s vašimi představami a současnými
směry interiérového designu. I zde se vám vyplatí

Čísla, data, fakta: • výška přesně 40 m • kompletně
celá ze dřeva • základna má rozměry 5,20 x 5,20 m •
209 schodů až na horní vyhlídku • 124 oken • 3790
fasádních šindelů • 1300 hliníkových desek na fasádu
• cca 20 m2 vyhlídkového prostoru • velká část rozhledy vyrobena ve výrobní hale • velmi krátká doba
výstavby, pouze několik dní
Začátek výstavby od 5. března 2014.
Poloha: Schwäbisch Gmünd, SRN

zdroj: mikado.de

včasná konzultace s našimi odborníky. Ještě před
uzavřením klientských změn je možné předejít řadě
komplikací, jako je například správné rozmístění zásuvek a osvětlení.
Věříme, že s našimi službami budete spokojení.
Více informací najdete na

www.potrusil.cz
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Klimatická konstrukce DifuTech
DifuTech je název pro zcela unikátní difuzně otevřený konstrukční systém, který je využíván pro
výstavbu moderních energeticky úsporných dřevostaveb. První varianty této konstrukce zrealizovala firma ATRIUM na přelomu tisíciletí a v dnešní době píše historie systému již druhé desetiletí
existence. V roce 2011 prošel systém částečnými,
ale velmi důležitými úpravami, které ho neomylně
řadí ke špičkovým konstrukcím a to nejen u nás, ale
v celé Evropě.
V čem je tedy unikátnost a kvalita DifuTechu?
• volba jednotlivých materiálů umožňujících perfektní izolaci a tzv. řízený prostup vodní páry
konstrukcí
• zdravé vnitřní prostředí díky volbě materiálů bez
obsahů formaldehydu a jiných škodlivých látek
• špičková konstrukční tuhost celého systému
díky sádrovláknitým a dřevovláknitým deskám
• výjimečné akustické a protipožární parametry
konstrukce ověřené ve zkušebně
• jistota a komfort
celého systému
se zárukou 30 let
na nosné části
konstrukce.

Jednotlivé vrstvy
v konstrukci a jejich
přidaná hodnota:

296 mm

EXTERIÉR

Interiérová povrchová úprava
Speciální designová Rauhfaser tapeta s nátěrem
umožnující opětovné malování a plnící estetickou
a akustickou funkci.

Dřevěná smrková konstrukce
Kvalitní vysušené smrkové dřevo v rostlém
KVH nebo BSH provedení. Dřevo pochází
z ekologicky obhospodařovaných lesů.

FERMACELL 15 mm
Kvalitní univerzální sádrovláknitá deska plnící
statickou, protipožární a akustickou funkci. Díky
tloušťce 15 mm nadstandardně vyhovuje také
bodovému zavěšování předmětů na stěny.

Bílá tepelně izolační deska PURE ONE
Nedráždivá, elastická tepelná izolace. Díky
elasticitě je kvalitně fixovaná v konstrukci.
Bez obsahu škodlivých látek. Izolace není
prašná, eliminuje vdechnutí vláken.

AURIGA 130

60 mm instalační a izolační předstěna
Zásadní prvek moderní dřevostavby dostatečné
tloušťky 60 mm zabezpečující vedení instalačních
rozvodů bez porušení vzduchotěsné vrstvy.

Kvalitní dřevovláknitá deska Gutex
Obsahuje 96% dřevní hmoty s přírodním
pryskyřičným pojivem. Vysoká objemová
hmotnost izoluje výborně v zimě a v létě
zabraňuje přehřívání. Deska není lepená,
je homogenní, vyráběná ekologickou
suchou cestou.
Difuzně otevřený omítkový systém STO
Silikonově-pryskyřičná omítka umožňující
průchod vodních par z interiéru ven
a opačně zabraňující vstupu vlhkosti
do konstrukce.

INTERIÉR

Nové domy
z nabídky
ATRIUM

Vapor parobrzdná deska
Funkční prvek konstrukce umožnující pozvolný
průchod vodní páry konstrukcí. Díky své tloušťce
není tato speciální sádrovláknitá deska náchylná
na poškození a tím spolehlivě plní svoji funkci.

U=0,16 W/m2K

Špičková a unikátní difuzně otevřená konstrukce
DifuTech plní svoji funkci nejen v zimním, ale také
v letním období, kdy pomáhá zabraňovat letnímu
přehřívání a dům se tedy může obejít zcela bez nuceného chlazení, či klimatizace.
Díky konstrukčnímu systému DifuTech získáte
zdravé, ekologické, energeticky úsporné a přiroze-

Modřínové zakládací trámy
Zakládací trámy z kvalitních KVH vysušených
modřínových profilů, odolávající vlhkostním
tlakům.

né bydlení, tepelnou pohodu po celý rok, požárně
odolný systém s vynikající zvukovou izolací a certifikovaný a uživatelsky příjemný systém s dlouhou
životností. DifuTech je jednoduše řečeno konstrukce
bez kompromisu.
ORIGINÁL konstrukční systém DifuTech získáte
POUZE u firmy ATRIUM!
-vm-

CUBUS 109

GLORIA 173

KNX Schneider Electric

elektroinstalace s inteligencí

Budovy dneška jsou doslova prošpikovány moderní technikou. Kamerové systémy, osvětlení, vytápění, klimatizace či alarmy činí z elektroinstalace
jednu z nejnáročnějších položek při rekonstrukci
nebo stavbě domu. Lhostejno, zda se jedná o administrativní objekt, obchodní nebo zábavní centrum, nebo o prostory určené k bydlení. Inteligentní
elektroinstalace dovolují provoz budov řídit jednoduše, bezpečně, s maximálním komfortem a hlavně levněji. Tak tomu může být i v případě, že si
investor zvolí některou z variant domů firmy Atrium.
Navíc díky spolupráci a vzájemné podpoře společností Atrium a Schneider Electric může investor
navštívit vzorový dům v Plzni, a pobyt v domě s inteligentní instalaci zažít přímo na místě.

MARS 129

Klasika, nebo inteligence?
Inteligentní elektroinstalace eliminují nedostatky klasických systémů. U klasické elektroinstalace je většinou pro každou funkci domu použit
specializovaný řídicí systém. A to ať mluvíme
o vytápění, klimatizaci, nebo např. o zavlažování
zahrady. Důsledkem je velké množství kabelů, několik jednotek pro řízení jednotlivých systémů, vysoký počet ovládacích prvků atd. Velmi složitá je
jakákoli pozdější změna systému, která se často
neobejde bez zásahu do elektroinstalace. Z hlediska montáže a provozních nákladů je toto řešení
neefektivní a drahé. Inteligentní elektroinstalace
naopak přináší jak komfortní obsluhu, jednoduché
nastavení a změnu všech požadovaných funkcí
budovy, tak úspory energií.

KNX – rozmanitost funkcí a designů
Škála funkcí systému KNX je opravdu široká.
Umožňuje například řízení osvětlení a stínící techniky, individuální řízení teploty v místnostech, snímání fyzikálních veličin pomocí čidel, spínání zátěží,
časový management, připojení běžných vypínačů
nebo pohodlné ovládání pomocí tlačítkových panelů. V dnešní době je na místě i měření spotřebovaných energií v domě. I to je pro KNX samozřejmostí. Veškerá zařízení lze díky KNX ovládat také
vzdáleně - pomocí PC, chytrého telefonu nebo
tabletu.

LAGUNA 100

MERKUR 126

Výhodou, které si na systému KNX nejvíce cení
obyvatelé rodinných domů, je bezesporu komfort.
Pokud chceme vytvořit příjemnou atmosféru při
večerním posezení s přáteli, stačí stisknout jediné tlačítko na dálkovém ovládači. Jednou jedinou
operací lze nastavit optimální intenzitu osvětlení, zatáhnout žaluzie, určit požadovanou teplotu
v místnosti a zvolit oblíbenou hudbu. Jednotlivé
situace, tzv. „scény“, lze přitom předem nadefinovat.
Systém KNX řídí osvětlení v celém domě. Postará se o ochranu proti nadměrnému slunečnímu
svitu nebo bouřkám. Individuálně reguluje teplotu
v jednotlivých místnostech, automaticky tlumí vytápění během noci a v případě, že jsou okna otevřená, ho zastaví úplně. Tímto způsobem je možné dosáhnout výrazně nižších nákladů na topení.
Centrální vypínač u vstupních dveří, reprezentovaný například řadou Unica, umožňuje při odchodu
z domu odpojit všechny vybrané zátěže. Při delší
nepřítomnosti dokáže systém KNX spustit funkce,
které vytváří dojem lidské přítomnosti v domě.
Velice příjemnou zprávou pro investora je i výběr designů ovládacích prvků systémové instalace
KNX Schneider Electric. Uživatel domu může zvolit
ovladače buď techničtější s geometricky přímými
liniemi řady Merten, zmíněná řada totiž se svými
vícenásobnými tlačítky s displayem působí možná
až futuristicky, anebo pro příznivce barev a možnosti přizpůsobení se interiéru je v nabídce varianta KNX ovládačů řady Unica. Tato řada potěší
především ty z uživatelů, kteří preferují jednoduché ovladače před vícenásobnými. Investor může

získat více informací o řadách Merten a Unica
na www.vypinac.cz.

MONA 131

KNX ano, či ne?
A na závěr jedna důležitá informace pro investora při rozhodování, zda KNX ano, či ne. Podobných
řídících systémů je pochopitelně na trhu více. Vždy
se však jedná o systém jednoho výrobce. To pro
investora a uživatele budovy znamená závislost
na té které značce. Oproti tomu je KNX mezinárodní platforma, na které spolupracuje v současné době více než 200 výrobců. Jde o firmy, které
vyrábějí nejen samotné aktivní prvky instalace, ale
i domácí spotřebiče jako např. lednice. Jednotlivé
výrobky tak mezi sebou umějí komunikovat a to
právě díky systému KNX. Pro uživatele to je jasná
zpráva, že na vývoji nových prvků pracuje několik
stovek vývojářů, tzn. systém se stále přizpůsobuje životnímu trendu. Budova tak nestojí a nepadá
na jednom jediném výrobci a na jeho úspěchu, či
neúspěchu na trhu plném konkurence. To byl silný
argument i pro společnost Atrium při rozhodování, jakým řídícím systémem bude vybavovat domy
svých klientů.

www.schneider-electric.cz

PLUTO 65

VARIO 78

STRANA 4

Jak se Vám tu bydlí?

Kde a kdy nás
můžete vidět ?

PřEDSTAVUJí SE VáM
NAšI PARTNEřI
Decentrální systém
řízeného větrání
s rekuperací

Barvy, laky,
ochrana dřeva

23. - 26.4.2014
starší, to pro nás bude pohodlnější. Zalíbil se nám na první
pohled typový dům od společnosti ATRIUM. Typový projekt nám firma upravila podle našich požadavků. A také
jsme nechtěli být otroky vlastního domu, proto jsme si dali
limit 120 m2. Větší dům by pro nás byl zbytečný.

mezinárodní
stavební veletrh
IBF BRNO 2014

16. - 20. 9. 2014 mezinárodní stavební
veletrh FOR ARCH
Praha Letňany

TE VřENí:
PL áNOVA N é O
14
PODZIM 20

www.vzorovydumplzen.cz

VZOROVé DOMy:

Ptá se Věra Doubková majitele montované dřevostavby ATRIUM na Slovensku.
1. Proč jste si vybrali dřevostavbu?
Máme totiž chalupu - starou roubenku v Kysuciach.
Proto jsem věděl, že dřevo je spolehlivý a odolný stavební materiál, který vydrží staletí. Samozřejmě dřevostavba musí být kvalitně zhotovena.
2. Vybírali jste mezi typovými a individuálními projekty rodinných domů?
Věděli jsme, že nechceme patrový dům. Vyhovuje nám
vše v jedné rovině už kvůli dětem a i později, kdy budeme

3. Co rozhodovalo při výběru dodavatele vašeho domu?
Cena nebyla v našem rozhodování na prvním místě.
Když si necháte postavit dům, aby byl hodně kvalitní a měl slušné nízkoenergetické parametry, vyberete
si kvalitní okna a materiály, pak je cenový rozdíl mezi
montovanou a zděnou stavbou jen minimální. Sympatické mi bylo také to, že dům je postavený z přírodních
materiálů.
4. Jak naplnil dům vaše očekávání?
Chtěli jsem dům, ve kterém se budu cítit dobře nejen já, ale celá rodina. Dům měl být moderní a zároveň
přírodní, takový, aby ladil s nedalekým lesem i s budoucí zahradou a časem se ztratil v zeleni. A to se nám
splnilo, tedy pokud jde o dům. Materiály a zařízení
jsme si vybírali tak, aby se interiér co nejjednodušeji
udržoval.
-vd-

Apartmánový dům
Prášily
Exkluzivní apartmány
k dlouhodobému pronájmu

www.vzorovydumbrno.cz

Vzorový dům JUBILEUM
v Plzni

Obklady, dlažby,
sanitární keramika

Tepelná technika

Vybavení koupelen,
obklady a dlažby

Kotle

Tepelné,
protihlukové
a protipožární izolace

Systémy suché
výstavby

Podlahy

www.vzorovydumpraha.cz

Vzorový dům TERRA
v Brně

Vzorový dům TENDENCE
v Průhonicích u Prahy

Renomovaný
německý výrobce
kvalitních
vodovodních
baterií

Výrobce kuchyní
a interiérů

Dřevostavba v podobě
apartmánového domu je
v obci Prášily, přímo v Národním
parku
Šumava.
Jde o dvoupodlažní objekt
s obytným suterénem ve svažitém pozemku. Celkem dům
disponuje 10 apartmánovými
byty s velmi nadstandardním
vybavením.

Vypínače a zásuvky
UNICA, inteligentní
elektroinstalace KNX

Tepelná čerpadla

Vzorový dům GALAXY
v Horažďovicích

Více informací naleznete na

www.prasily.cz

Všechny vzorové domy otevřeny: po – ne 10 – 18
O dalších akcích např. den otevřených dveří budeme
včas informovat na www, denním tisku, rozhlase a prostřednictvím odborných konzultantů ve Vašem regionu.

w w w.atrium.cz

Vydalo jako informační materiál pro potřeby zákazníků, veřejnosti a odborné veřejnosti obchodní oddělení firmy ATRIUM, s.r.o.
Horažďovice. Připomínky, názory a náměty přijímáme na adrese: ATRIUM, s.r.o., obchodní odd., Lipová 1000, 341 01 Horažďovice;
tel.: 376 512 087, fax: 376 512 086, e-mail: info@atrium.cz. Nevyžádané příspěvky nevracíme. Neprodejné.

Vytištěno na recyklovaném papíře

Komínové systémy

