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Těší se z výletu domů.
Z přírody do dřevostavby.
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Netradiční dvojdům
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I letos domy ATRIUM sklízejí
úspěchy
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Dvojdům v Grazu
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Editorial

Ing. Oldřich Šebek
manažer obchodu
firmy ATRIUM, s.r.o.

Vážení čtenáři a příznivci dřevostaveb,
dřevostavby nyní zažívají opravdový rozmach a předpokládáme, že se podíl dřevostaveb v bytové výstavbě bude
neustále zvyšovat. Zároveň je potěšitelné, že jsou budoucí
stavebníci již více informováni o tomto oboru a začínají si
vybírat své dodavatele s důrazem na technickou vyspělost,
solidnost a kvalitu zpracování. Tedy při výběru dodavatele svého budoucího bydlení již nehraje tu nejzásadnější
roli cena, ale celý soubor faktorů: cena, kvalita, solidnost,
zázemí, zkušenost, stabilita firmy. Tedy dá se říci, že se trh
s dřevostavbami a rodinnými domy obecně začíná kultivovat
v dobrém slova smyslu.

jsme od nich obdrželi známku 1,2 v hodnocení od 1 - 5
a celkově naši firmu doporučuje 97,9 % našich zákazníků!
Není tedy divu, že se blížíme hranici 25 % prodaných domů
na doporučení od již bydlících spokojených zákazníků. A toto
jsou čísla, které si chceme udržet i v budoucnu.
Naším stálým cílem je, aby slova jako „kvalita, spokojenost,
férovost, jistota“ nebyly pouze reklamními slogany, ale odrážely skutečnost fungování této firmy, firmy ATRIUM.

Jsme hrdi na to, že ke kultivaci dřevostavbového prostředí
významně přispívá i firma ATRIUM. Již 15 roků vydáváme
časopis ATRIUM SPECIAL, ve kterém informujeme o novinkách ve firmě, o úspěších, kterých firma ATRIUM dosáhla
a zároveň zdůrazňujeme výhody výstavby rodinných domů,
kde je základním konstrukčním prvkem dřevo. Firma ATRIUM
se i nadále snaží být tou hybnou silou v rozvoji difuzně otevřených systémů, snaží se do svých konstrukcí zapracovávat
nově vzniklé materiály, které pomáhají posouvat kvalitu
na tu nejvyšší možnou úroveň. Zaměřujeme se zejména na
tepelně technické, požární a akustické parametry našich
domů.
Filosofií firmy již od svého založení bylo zaměření se na spokojenost zákazníka. Při externí analýze spokojenosti zákazníků, kteří postavili s firmou ATRIUM dřevostavbu v roce 2015,

Nové domy z Atria
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Z dopisů od stavebníků...
Individuální dům 155

…vzhledem k blížícímu se dni otevřených dveří v našem domě bych chtěl
Vám a všem Vašim spolupracovníkům
poděkovat za výbornou spolupráci.
Chtěl bych ocenit vstřícný a konstruktivní přístup vašich kolegů, díky nimž
se vždy podařilo vše vyřešit k naší
spokojenosti. I se všemi dalšími
spolupracovníky Atria vždy platilo to,
na čem jsme se dohodli.

Individuální dům 115

Během výběru dodavatele domu mě
přesvědčila technologie Atria, během
realizace pak lidé, kteří v Atriu pracují. Z tohoto důvodu Atrium vždy rád
doporučím.
Přeji Vám a Vaší firmě hodně úspěchů.
Manželé V., Brno

…pěkně Vás zdravím již z nového
domu a velmi děkujeme celé firmě
Atrium za skutečně precizní práci
a milé a vstřícné jednání. Všichni
pracovníci, jak od firmy Atrium, tak
nasmlouvaní od subdodavatelů, byli
neuvěřitelně zruční, schopní a příjemní lidé. Na stavbu vzpomínáme rádi,
byl to pěkný zážitek, jak jsme si z té
stavby užívali jen to pěkné. Dům rostl
úplně podle plánu, jen jsme se jezdili
kochat dohotoveným dílem.

Celé to proběhlo krásně v klidu
a teď, když tady bydlíme, jsme velice
spokojení. Velký dojem na nás udělal
stavbyvedoucí, který má velký smysl
pro detail a je velmi zodpovědný
a komunikativní. A ještě bych zmínila
pana „detailistu“, se kterým jsme si
vyměnili desítky e-mailů, mnohokrát
jsme měnili zadání a vždy jednal
velice mile a vstřícně, všechno zařídil podle našeho přání. Ještě bych

sousedé z okolí, jak je hezky pečlivě
udělaná. Mně osobně se líbilo, jak po
průjezdu zablácené tatrovky naší ulicí
naběhli chlapi s lopatami a všechno
pěkně uklidili. Už jsme Vás doporučili
dál jedněm našim kamarádům, pokud
vím, už s firmou Atrium tvoří projekt.

chtěla pochválit Vámi nasmlouvanou
firmu na stavební desky, protože na
tu desku se chodili obdivně podívat

S přátelským pozdravem
Jana a Milan S., Strakonice
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Splnili jsme si sen...
Kamila a Stanislav dospěli do stadia, kdy potřebují mít, jak říkávaly
babičky, „ruce v hlíně.“ Jejich pracovní náplň je stále dost rušná, mají
hodně zaměstnanců, tři dcery, z nichž nejmladší je pár týdnů, a bydlením
v nízkoenergetickém domě na kraji Teplic, v němž se stírá hranice mezi
interiérem a exteriérem, si podle vlastních slov splnili sen.

Kamila a Stanislav H.,
Teplice
Dnes tráví většinu volného času venku,
ať už na zahradě nebo procházkami po
okolí, mnohem víc odpočívají a nepřestává je překvapovat, jak moc se
jejich život zklidnil. Příchozího na první
pohled zaujme citlivé, jemné a přesto
nápadité a osvěžující barevné ladění,
které prostupuje jednotlivými částmi
domu i jeho bezprostředním okolím.
Jaké byly začátky, než jste se rozhodli
pořídit si dřevostavbu?
Oba dva jsme byli před stavbou laici
bez zkušeností, ale přesto jsme chtěli
mít vše k obrazu svému, takže i když
jsme si na pomoc přizvali projektanta,
designérku a zahradního architekta,
v období příprav jsme výběrem strávili
hodně času. Zpětně je ale jasné, že
pomoc odborníků je nedocenitelná
a každá jejich rada nám hodně času
i nákladů pomohla ušetřit.
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Navrhovali jste si dům sami?
Dům navrhl náš rodinný přítel
František. Když viděl pozemek ve tvaru
dvojitého lichoběžníku, se sklonem do
dvou směrů, stávající tvar domu ho
napadl jako první, říkáme tomu „rohlík.“ Dům sem perfektně zapadl, kraje
pozemku lícují s hranami domu, takže
prostor působí velmi organicky a čistě.
Věděli jsme, že chceme dům, který
nebude podléhat módním vlnám.
V jednoduchosti je krása. Zvolili jsme
přírodní barvy a materiály, včetně břidlicového obkladu na jinak světle šedé
fasádě, kontrastní tmavou střechu
i okna a kvůli souladu s okolní přírodou
kaštanově hnědou barvu dřeva. Věděli
jsme, že v exteriéru bude dost pohledových dřevěných prvků, takže bylo
jasné, že ve stejném designu musí být
i plot. Ostatní se odvíjelo postupně.

Nový dům – to je mnoho barevných
kombinací, využili jste služeb
designéra?
Ano. Designérka Blanka Běhounková
navrhla místo černé střechy jemnější
antracitovou, s ní jsme sladili i barvu
plastových oken – o dřevěných nás
nikdo nepřesvědčil, že by byla lepší.
Barvy exteriéru by se měly odrážet
v interiéru, takže i uvnitř jsme volili
přírodní barvy v tlumenějších odstínech, jen tu a tam doplněné kontrastujícím prvkem. V interiéru jsme začali
kuchyní, která je v obývacím prostoru
dominantní – jakmile jsme se shodli
na barvě cappuccino, světlé podlahy
už byly jasnou volbou. V celém domě
kromě ložnic je podlaha jednotná.
Chtěli jsme vinyl – nezničitelnou, krásnou krytinu z jednotlivých kazet, které
je možné v případě potřeby snadno
vyměnit. Jen před sedačkou v obýváku
je část dřevěné podlahy, opět tón
v tónu.
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Vybírali jste dům typový nebo jste
měli jasnou vlastní představu
o podobě domu?
Co se týče dispozice, chtěli jsme, aby
odpovídala našemu životnímu stylu.
Obývací pokoj v jednom otevřeném
prostoru s kuchyní a jídelnou jsme
zvolili proto, aby Kamila nebyla zavřená v kuchyni. Trvali jsme na velkém
jídelním stole, sami jsme si ho navrhli
a konstrukci nechali vyrobit ve vlastní
továrně na zpracování tenkých plechů.
Ale dnes je stejně hlavní komunikační
zónou barové sezení na pomezí
obývacího pokoje a kuchyně – snídaně,
svačiny a někdy i večeře se odehrávají
právě tady.
Důležité pro nás bylo propojení vnitřního obývacího prostoru s terasou

s vyhřívaným bazénem. Na pomoc
jsme si při plánování vzali program,
který umožňuje nasimulovat, kam svítí
slunce v průběhu celého roku. Posuvná
francouzská okna na terasu máme otevřená prakticky stále, což bylo i jedním
z důvodů, proč jsme stavěli dům
v nízkoenergetickém a nikoli pasivním
standardu. Druhým důvodem bylo
to, že jsme měli důvěru ve stavební
konstrukci, která pro nás i v „jen“
nízkoenergetickém provedení funguje
výborně.
Jak jste řešili úložná místa v domě?
V obývacím pokoji a jídelně není
kromě sezení a stolů téměř žádný
nábytek, všude jinde je úložných
prostorů víc než dost. Na půdě, do
které se stoupá z chodby po stahovacích schůdcích, je místnost o rozloze
asi 25 m2 s policemi, která slouží jako
sklad sezónních věcí.
Co se úložných prostor týká, začali
jsme naivně s variantou, že nebudeme

stavět garáž. Zdá se nám jako zbytečný
luxus parkovat auto v místnosti, která
stojí stejně nebo téměř stejně jako obývák. Technickou místnost jsme původně
zvětšovali a zvětšovali, s tím, že se
do ní musí vejít šest kol (Stanislav je
velmi úspěšný cyklista). Na obrázku by
se asi nějak vešla, ale kromě nich už
nic. Takže jsme nakonec ustoupili a do
přední části garáže kromě kol umístili
i malou dílnu, do zadní pak saunu se
sprchou a venkovní vířivku.
A jak jste spokojení s vytápěním?
Ačkoliv tu je všechno na elektřinu,
včetně sauny a trvale vyhřívaného
bazénu i vířivky, energie nás stojí
o třetinu méně než v původním bytě

nezabírají místo. Dnes vlastně vytápíme jen dětské pokoje, v ložnici máme
raději zimu, i když s námi spí nejmladší měsíční dcera.
Pro tepelnou pohodu nám v zimě stačí
přiložit dvě tři polínka do krbu a teplota rychle vystoupí na 25 – 26° C.
Pak obývací pokoj postupně chladne
až do rána, kdy je tu opět příjemných
21° C. V letních vedrech zase příjemnou vnitřní teplotu dobře udrží venkovní hliníkové zatmívací rolety,
v pokojích málokdy stoupne teplota
nad 23° C.

o rozloze 130 m2 v činžovním domě.
V celém domě je podlahové topení.
Nejprve jsme k němu neměli moc
důvěru a považovali jsme ho za
investici navíc, ale přesvědčilo nás,
že lze topit na nižší teplotu a radiátory

Článek vyšel v časopise
DŘEVO & STAVBY 5/2015,
připravila Agáta Jankovská,
foto Martin Zeman
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Malý dům v japonské zahradě

Ptala se: Věra Doubková majitele
montované dřevostavby ATRIUM.

Proč jste si vybrala dřevostavbu?
Potřebovala jsem mít rychle postaveno a bydlet, ale hlavní důvod bylo, že
dřevostavba je pro mě uvnitř pocitově
teplejší a vzdušná, to zděná stavba
nesplňuje. V Praze jsem bydlela také
v dřevostavbě z 80. let a byla jsem
tam velice spokojená.
Vybírala jste se mezi typovými a individuálními projekty rodinných domů?
Ano a u Vás se dal typový projekt
upravit na individuální – tak aby mě

bydlení vyhovovalo, jak jsem byla
zvyklá z bytu. Dalo by se říct, že jsem
celý projekt předělala. Nechala jsem
pouze obvodové stěny. Musela jsem
se řídit okolím domu, světovými stranami a měla jsem již z velké části
na pozemku vybudovanou okrasnou
japonskou zahradu, kde stála chata.
Co rozhodovalo při výběru dodavatele
vašeho domu?
Vstřícní a příjemní lidé ve Vaší firmě.
Nic u Vás není nemožné. Rychlost,
způsob splácení na několik částí, jak
stavba postupovala. Také jsem navštívila s obchodní zástupkyní v Horažďovicích výrobní halu, kde jsem viděla,
jak domečky vyrábíte. Bohužel jsem na
vše byla sama a měla kolem sebe lidi,
kteří se divili, že chci ve svém věku
stavět a jít z bytu v Praze. Také mají
zděné domy a s dřevostavbou nemají
zkušenosti, nemohli mi poradit. Ale
já měla zkušenost z bytu, kde jsem
bydlela přes 25 let a byla jsem velice
spokojená, jak je dřevostavba vzdušná
a teplá.

Jak naplnil dům vaše očekávání?
100%. Dokonale provedený jak zvenčí,
tak uvnitř. Pokud bych znovu stavěla,
tak s Vámi a každému mohu jenom
doporučit Vaši firmu. V domě bydlím
již 1,5 roku a stále se o dům pečlivě
staráte. Hoši jsou ochotní a šikovní.
Škoda, že jsem byla finančně omezena, zvolila bych raději pasivní dům.
Změnila byste nyní něco na svém
domě?
Zatím nic, jsem spokojená a mé
čivavky určitě také.

Milena Š., Praha – východ
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Denní
Plus prosvětlo
vaši střechu
vBRAMAC,
bungalovu
přední výrobce a dodavatel
betonových
a keramických
střešních
Pokud
je váš vysněný
budoucí dům bungalov,

tašek,

neměli
při výběru
přípravě projektu poduvádí byste
v roce
2016 anovinku:
cenit prosvětlení domu denním světlem. Právě

betonovou tašku Classic Protector PLUS

u bungalovů to vyžaduje mimořádnou pozornost

kvůli větší zastavěné ploše, a tím i obvykle větší

SUPER

vzdálenosti
fasádních
od středu
dispozice.
Betonová střešní
taška oken
Classic
s povrchovou
úpravou

CENA

Protector
PLUS
patří k vyspělým
technologiím
Úbytek
světla
vzhledem
vzdálenosti
od okna jev oblasti
výroby
střešních
krytin.
Taška
vyniká
celou
velmi výrazný a již několik metrů od oknařadou
můžejedinečných
vlastností
a
funkcí.
prostor tonout v šeru po celý den. to samozřejmě
snižuje nejen komfort pro obyvatele, ale má vliv

Vyznačuje se velmi oblíbeným proﬁlem, který sluší různým
tašky
oken
a světlovodů
denníhoarchitektury.
světla
Classic
navíc zapadápro
dopřivedení
kontextu tradiční
itypům
na zdraví.
Ideální Elegantní
řešení nabízí
využití střešních
novostaveb.
a symetrický
tvar střešní
tam, kde je ho nedostatek. Zvláště důležité je

Povrch tašky
tvoří vrstva
vysoce
velmi
osvětlení
pracovních
ploch,
jakoprobarveného
jsou kuchyňské

jemného
betonu,
která
je
opatřena
dalšími
nástřiky.
Výsledkem
je
velmi
linky, psací stoly a podobně.
hladký a atraktivní povrch, který zvyšuje odolnost krytiny před
extrémními
vlivy
počasí.
Kolik
denního
světla
v jednotlivých místnostech
potřebujete
řadu tvoří
dalších
o prosvětleNa materiálu,a který
těloinformací
tašky, lze při
mikroskopickém
ní
denním
světlem nerovnosti.
si můžete Z
přečíst
nadůvodu
zvětšení
pozorovat
tohoto

se na něj
aplikuje
vrstva
jemnozrnného
betonu,
která
zaplní
všechny newww.denni-svetlo.cz
rovnosti a vytvoří dokonale hladký povrch tašky. Na tuto vrstvu
se dále aplikují speciální nástřiky v daném barevném odstínu.
Tím je zabezpečena zvýšená ochrana před usazováním nečistot,
mechů a řas.

O
T
E
T
Á
M
SE
V KAP

Betonová taška Classic Protector PLUS má ještě jeden velký
plus. V současné době je tato kvalitní střešní krytina od značky
Bramac k mání za super cenu.

VYUŽIJTE SUPER CENY
NA KVALITNÍ STŘEŠNÍ TAŠKY
BRAMAC PROTECTOR PLUS
Hladký povrch
Zvýšená ochrana před usazováním nečistot,
mechů a řas
Zvýšená ochrana před extrémními vlivy počasí

NOVINKA

Dlouhodobá ochrana původní barevnosti

Více na www.bramac.cz
Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP
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Trnitá cesta za funkční kuchyní
dnešního stylu
Jak začít, když ne od Adama. Takovým Adamem ve světě
kuchyní bylo dozajista ohniště a pár vypouklých kamenů,
ale to bychom zašli hodně daleko, a tak asi stačí zajít
do kuchyně, ve které
vařila moje babička.
A byly to dobroty!
Buchty z takovéto trouby se na vás jen smály.
Pravda, příprava kuchyně, respektive trouby
– sporáku či jak se tomu
dřív říkalo, byla delší než
dnes. Zajít pro dřevo,
naštípat, najít noviny
na podpal, po zapálení
hodinku větrat, ale pak
už to šlo jako po drátkách, jen nezapomenout
přikládat. Opravdu hluboká historie, řekl by jeden,
a druhý na to může
kontrovat větou: „Vždyť
to bylo nedávno, nějakých 50 let!“
Dalším úžasným vynálezem své doby byly
kuchyně panelákové,
kovové, to už si pamatuje kdekdo. Dnes úsměvné
a skoro nepochopitelné,
generace narozená kolem
roku 1980 nechápe, jak
toto někdo mohl vymyslet. Pro oživení přikládám obrázek. Nesmějte se moc nahlas, i zde hospodyňka dokázala vykouzlit neuvěřitelné věci!

8|

Ladislav Potrusil,
jednatel společnosti
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www.potrusil.cz

A velkými skoky jsme u dnešní kuchyně. S jejími předchůdci nemá snad nic společného, snad
jen ten název KUCHYNĚ.
A co to vlastně dnes kuchyně je? Myslím, že je to srdce
každého domova a je tudíž nesmírně důležité, aby dlouho
a zdravě tlouklo. Proto při výběru nic nezanedbejte. Jak ale
začít? Určitě výběrem výrobce či obchodníka, kterému tento
nesnadný úkol svěříte. Zjistěte o dodavateli vše! Jak je dlouho na trhu, jak řeší reklamace, servis, dopravu, montáže,
záruku a další. V neposlední řadě budete i srovnávat cenu, to
jistě, ale nedávejte ji na první místo. Určitě se vám to vyplatí.
A pak to začne. Mnoho hodin strávíte nad řešením desítek otázek, které vám bude obchodník – projektant klást
a bude na ně společně s vámi hledat odpovědi. Budete
řešit otázky prostorového řešení, barevného a materiálového provedení, velmi důležitou otázku prosvětlení
kuchyňského prostoru atd. Samostatnou a velmi náročnou
kapitolou v kuchyňském nábytku jsou elektrospotřebiče.
Obrovská škála výrobků, od mercedesu po škodovku, vám
trochu zamotá hlavu, ale s odborníkem i tento problém
brzy vyřešíte.
V dnešní době jsou i další služby posunuty jinam než
v době našich babiček. Služby na klíč – dnes již skoro
fráze – jsou nutností a naše společnost se v tomto případě řídí krédem: „Spotřebuj co nejméně času našeho
zákazníka a nabídni mu ten svůj.“

A tak přijďte a požadujte po nás ty nejkvalitnější kuchyně doprovázené komplexními
službami. Vyzkoušejte i vy naši společnost
POTRUSIL s.r.o. tak, jak to udělalo již mnoho
tisíc zákazníků před vámi!

ATRIUM SPECIAL

Vysoký výkon, zdravé klima,
nízká spotřeba energie
Účinnost rekuperace neboli zpětné získání
tepla z odvedeného vzduchu dosahuje u jednotky KORASMART 1400 až 73 %.

Více informací o produktech v systému S-CONTROL
a kompletní sortiment společnosti naleznete na internetových stránkách

www.korado.cz

Společným jmenovatelem všech výrobků zařazených v integrovaném
systému S-CONTROL je vysoký tepelný, chladicí nebo větrací výkon,
nízká spotřeba energie a prokazatelné úspory na straně zákazníka.
Důležitým aspektem je i komplexní zákaznický servis, který je zastřešen
spolehlivým partnerem skupiny KORADO, a v neposlední řadě důraz na
šetrnost k životnímu prostředí a zdravé klima v každé místnosti.
Do systému pro nízkoenergetické výrobky je zařazeno otopné těleso
RADIK RC, je to první otopné těleso s řízeným zatékáním. Dále jsou
v systému zahrnuta konvektorová tělesa s optimalizovanou konvekcí.
Tyto konvektory obsahují úsporné ventilátory s minimální hlučností
a příkonem. Mnohdy konvektorové těleso jako „topení“ nevnímáte
a dáváte prostor vyniknout celému interiérovému řešení. Třetí skupinou
výrobků v nízkoenergetickém systému S-CONTROL jsou lokální nástěnné
větrací jednotky s možností rekuperace. Tyto lokální rekuperační jednotky
Vám pomohou šetřit teplem a rovněž Vám přivedou do místnosti
zdravý a prachů a pylů zbavený vzduch. Rekuperační jednotky se
vyznačují vysokým výkonem, nízkou spotřebou energie, malou prostorovou
náročností a hlavně snadnou montáží.

Nástěnný konvektor KORAWALL WI ocení převážně příznivci tradičně pojatého bydlení. Navíc
dokáže v létě místnost i příjemně ochladit!

Konvektorové systémy umožňují zaměřit se
v interiéru výhradně na design. Protože jsou
umístěné pod podlahou a prozradí je pouze
krycí mřížka, nijak nenarušují koncepci prostoru.

Při použití radiátoru RADIK RC ušetříte až 15 %
nákladů za energie a o 50 % zrychlíte náběh
tepla a tepelné pohody v místnosti.

Chod jednotky je velmi tichý a navíc dokáže
výrazně utlumit hluk pronikající zvenčí, hodí
se do obývacího pokoje i do ložnice.

20. dubna 2016 | 1 / 2016 | www.atrium.cz
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Představujeme Vám naše partnery...

•

vypínače pro váš domov

Stavíte nový dům?
Tak jako si uvážlivě vybíráte podlahy, dlažby nebo
nábytek, měli byste si také pečlivě vybírat vypínače
a zásuvky, které svým vzhledem vhodně doplní váš
interiér. Domovní přístroje UNICA společnosti Schneider
Electric přináší pro vaše rozhodování nejširší paletu
barev i designů v ČR.

Všechny řady UNICA nabízí přes 60 různých barev,
materiálů a designů … a navíc jejich kombinace.
Z této nabídky si vybere opravdu každý.

V průběhu let se stala nejoblíbenější řadou UNICA
COLORS. Ta vám nabízí dvacet barev vyměnitelných
dekorativních rámečků. Pokud se vám do interiéru lépe
hodí luxusnější kovové nebo dřevěné rámečky,
můžete zvolit řadu UNICA TOP. Kromě těchto jsou
v systému Unica další řady - BASIC, QUADRO, PLUS,
CLASS a ALLEGRO. Díky modulárnímu řešení systému je
lze vzájemně kombinovat. Použijete tedy jeden druh
přístroje (vypínač, tlačítko, zásuvku, stmívač, …)
a k němu můžete nakombinovat jakýkoliv krycí rámeček
z celé nabídky. Schéma skládání je na obrázku.
Krycí rámečky můžete měnit i vy jako laik, kdykoliv
a bez nutnosti použití nářadí. Zabere to jen 15 sekund.
Při návrhu systému UNICA jsme mysleli i na pohodlí
uživatelů. Před malováním nemusíte složitě olepovat
vypínače páskou, aby se neumazaly. Pouze během
několika sekund sejmete z vypínačů krycí rámečky. Na
zdi zůstanou plně funkční přístroje kolem nichž poté
vymalujete. Po malování krycí rámečky nacvaknete zpět.
Přístroj nadále bude fungovat a vy nemusíte vypínače
složitě čistit. Zároveň barva na zdi jde až pod rámeček
vypínače, takže výsledek je dokonalý.
Tím, že výměna rámečků v systému UNICA je tak jednoduchá, můžete provést i rychlou a levnou změnu designu
a barvy vypínače, pokud změníte interiér.
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V nabídce systému UNICA
naleznete vše pro moderní
a bezpečnou elektroinstalaci.
Více informací, včetně
prodejních míst naleznete
na stránkách www.vypinac.cz.
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Ocenění pro ATRIUM
Vzorový dům
JUBILEUM PLZEŇ
získal své druhé
ocenění v anketě TOP
DŮM 2016
Po jednadvacáté vybírali čtenáři
časopisu Můj dům, návštěvníci
webu mujdum.cz a také odborná
porota ty nejlepší z domů, uveřejněných v průběhu uplynulého
roku v časopise, a to v kategorii
Individuální domy, Realizované
typové domy a také v kategorii
Katalogové domy.

V kategorii Realizované typové domy se umístil vzorový dům
JUBILEUM PLZEŇ na druhém místě
a to díky hlasování odborné poroty.
Druhou cenu získal dům JUBILEUM
PLZEŇ za třetí místo od hlasujících
čtenářů ankety Dům roku.
Rodinný dům JUBILEUM PLZEŇ
navrhovala Ing. arch. Simona
Brezovanová a je to již čtvrtý
vzorový dům z dílny firmy ATRIUM.
Dům je realizován v difuzně otevřeném konstrukčním systému
DifuTech® CLIMA PASIV a je
vybavený nejmodernějšími technologiemi.
Navštivte vzorový dům JUBILEUM
PLZEŇ každý den od 10 do 18
hodin, www.vzorovydumplzen.cz

dům JUBILEUM 216

Zvláštní ocenění
v anketě TOP DŮM
2016 za dům
VARIANT 134

Kvalitu máme stále
pod kontrolou:
výsledná známka 1,2

Anketu tradičně pořádá časopis
DŮM&ZAHRADA. Z desítek rodinných
domů, vybrala porota tři výherce,
kteří získali titul TOP DŮM 2016.

Zajímavý rodinný dům VARIANT 134
z dílny ATRIUM získal zvláštní ocenění
TOP DŮM 2016.
Zdánlivě tradiční dům si majitelé
upravili na designovou dřevostavbu,
která vhodně zapadá do okolí. Dům
VARIANT nabízí vysoce komfortní bydlení pro čtyřčlennou rodinu.
Zajímavým designovým prvkem je
zastřešení vstupu do domu a zmenšení přesahu střechy. Velký výhled
z obývacího pokoje je příjemný
v každé roční době. Oceněný dům
VARIANT 134 je díky svým jednoduchým liniím žádaný u rodin s dětmi.

Firma ATRIUM obdržela nejen certifikát
KVALITNÍ FIRMA, ale hlavně výsledky
hodnocení své celoroční práce, která
je shrnuta jejich zákazníky v Analýzách
spokojenosti. ATRIUM v rámci hodnocení
od svých zákazníků dosáhlo vynikajícího
hodnocení se známkou 1,2, což znamená, že svoji práci odvádíme kvalitně,
odpovědně, komunikujeme se svými
zákazníky a v případě problémů vše
řešíme ve prospěch zákazníka. Bylo
kontaktováno 47 bydlících zákazníků,
kterým jsme předali rodinný dům v roce
2015. Spokojenost vyjádřilo téměř 98 %
oslovených klientů.
Jak nás hodnotí sami zákazníci?

dům VARIANT 134

„Společnost ATRIUM jsme si zvolili na
základě referencí, použitých technologií
a hlavně na základě osobního kontaktu
s obchodním zástupcem této firmy. Jejich
profesionalita, vstřícnost a otevřenost
nás přesvědčili, abychom této společnosti
dali důvěru při stavbě našeho rodinného
domu. Dnes vidíme, že jsme udělali jedno
z nejlepších životních rozhodnutí, protože
příprava stavby, její realizace i následné
bydlení je absolutně bezproblémové.
Přejeme firmě ATRIUM mnoho dalších spokojených zákazníků a doufáme, že si
i do budoucna udrží svoji vysokou kvalitu
a lidé ve firmě budou i nadále tak ochotní.“
Jana a Pavel Š., Pardubice
„Firma ATRIUM nám dala přesně to, co
jsme potřebovali, za cenu, která pro nás
byla akceptovatelná. I když jsme s nimi
stavěli jen hrubou stavbu, tak nebyl žádný
problém, a když byl, tak to bylo okamžitě
vyřešeno, neměli jsme žádné potíže.“

generální partner

Vydavatelství Business Media CZ, s. r. o.,
a časopis Můj dům udělují v rámci ankety

DŮM ROKU 2016
CENU ODBORNÉ POROTY

Rostislav W. a Petra P., Plzeň-sever

v kategorii Realizované typové domy

společnosti Atrium, s. r. o.,
za dům Jubileum
Nominovaný dům se umístil na 2. místě
podle hlasování odborné poroty.

V Praze dne 24. 2. 2016

generální partner

Markéta Klocová

Tomáš Tkačík

generální ředitel Business Media CZ, s. r. o.

šéfredaktorka časopisu Můj dům

Vydavatelství Business Media CZ, s. r. o.,
a časopis Můj dům udělují v rámci ankety

DŮM ROKU 2016
CENU ČTENÁŘŮ
v kategorii Realizované typové domy

společnosti Atrium, s. r. o.,
za dům Jubileum
Nominovaný dům se umístil na 3. místě
podle hlasování čtenářů.

V Praze dne 24. 2. 2016
Tomáš Tkačík

generální ředitel Business Media CZ, s. r. o.

Markéta Klocová

šéfredaktorka časopisu Můj dům

„Až na pár drobných komunikačních
nesrovnalostí jsme byli naprosto spokojeni. Služby a odvedená práce byly skvělé,
vyšli nám ve všem maximálně vstříc,
i pokud jde o finanční záležitosti (malé
zdržení, bez sankcí).“
Hana B., Blansko

-vd-
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Jak se Vám bydlí...

... již deset let v dřevostavbě ?
Zkušenosti s bydlením
v dřevostavbě
po 10 letech

Ptala se: Věra Doubková majitelky
montované dřevostavby ATRIUM.

Jak začal příběh domu, proč jste zvolili
právě dřevostavbu?

Původně jsme chtěli srub. Ale nikdy
jsme neuvažovali o jiné variantě, vždy
dřevo, od srubu jsme se propracovali
k montované dřevostavbě, také kvůli
lokalitě, kde bydlíme a kam by se srub
nehodil.
Jak jste ji vnímali na začátku a jak
nyní?

Dům stále vnímáme stejně pozitivně,
příjemná a útulná záležitost. Určitě
nelitujeme našeho rozhodnutí.
S domem jsme již srostlí.
Omezil Vás tento konstrukční systém
v něčem? Co Vám naopak přinesl?

Než jsme začali vůbec stavět, museli
jsme promyslet umístění zásuvek
a vypínačů. Dnes bychom určitě uvítali
více zásuvek a možná upravili
i počet vypínačů. V každém případě
jsme s konstrukcí spokojení. Stavěli
Šárka P., Horažďovice
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jsme před deseti lety, kdy ještě nena-

bízelo Atrium difuzně otevřenou konstrukci. Asi bychom šli do ní. Ale
i tento náš systém nás vůbec neomezuje. Vše je bez problému.
Jaké byly Vaše první představy domu?
Jaká kritéria a požadavky dostal
architekt?
Měli jsme konkrétní představu, postavit venkovský dům podobný co nejvíce
tomu, který zde stál před stavbou,
a který musel být stržen, takže
architekt nakreslil jednoduché, skoro
totožné venkovské stavení s typickými
detaily, které se vyskytují i u okolních
domů.
Hráli roli požadavky na energetickou
úspornost domu? Máte již první hodnoty výdajů za energie?
Energetická úspornost byl příjemný
bonus, roční výdaje jsou cca 40 000
Kč / rok na elektriku máme veškeré
spotřebiče, topení, ohřev vody…
prostě celý dům se vším všudy.

ATRIUM SPECIAL

Jak vnímáte bydlení v dřevostavbě,
je to rozdíl v porovnání s předchozími zkušenostmi? Jak dlouho v domě
žijete?
V dřevostavbě bydlíme již 10 let, oproti kamenným domům je zde sucho
a teplo a přitom nemáme pocit suchého vzduchu a škrábání v krku, jako
třeba když se topí v panelovém domě.

Jak dřevostavba funguje v letních
měsících? Trápí Vás přehřívání?
Po naší více než desetileté zkušenosti
můžeme říci, že je v létě v domě příjemně, nepřehřívá se ani v největších
horkách. Možná je to tím, že kolem
domu máme hodně vzrostlých stromů,
které poskytují příjemný stín.

Dřevěná helma
Švédský designér Rasmus Malbert
navrhl inovativní cyklistickou přilbu
výhradně z materiálů, které rostou
v lese. Vnější plášť je z dřevěné dýhy,
pásky z pružného papíru, výstelka
z celulózové pěny – nového materiálu
vyráběného z nanocelulózy.

Text: Dřevo & stavby,
foto: Cellutech

Moudls. Formy

Jak je řešeno vytápění domu?
Máme podlahové topení v obývacím
pokoji a v ostatních pokojích jsou
klasické radiátory a veškeré vytápění
zajišťuje elektrokotel. Dopřáli jsme si
i krbová kamna, která nám v pohodě
vyhřejí v sychravém počasí celý dům.
Myslíte, že má přizvání architekta ke
spolupráci své výhody? Pomáhal
architekt také s návrhem interiéru?
To beze sporu. Doporučil změnu orientace místností vzhledem ke světovým
stranám a k poloze domu vůči zahradě
a obci, což se velmi osvědčilo.

Co byste doporučili budoucím stavebníkům, které stavba domu čeká?
Ať neváhají, montovaná dřevostavba
je rychlá a šetří čas a nervy, stavba je
přesná, odpadnou stresy se zedníky
a se vším, co je s mokrou variantou
spojeno, není nic hezčího, než ráno
odjet do práce z prázdného pozemku
a večer na tom samém pozemku
uvidět svůj dům.

Designéři Jan Plecháč a Henry Wielgus
vytvořili pro značku Lasvit sérii svítidel
založenou na kontrastu elegance křišťálového skla a rustikálnosti dřevěné formy
zajištěné dřevěnými hřeby. LED zdroj
vložený přímo do formy vytváří dojem,
že teplo a energie sklářské pece zůstávají uloženy uvnitř, stejně jako úsilí českých
sklářů.

Text:
Dřevo & stavby,
foto:
Lasvit
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| 13

ATRIUM za hranicemi...

Netradiční dvojdům v Rakousku

Text: Věra Doubková
Foto: archiv ATRIUM a Johann Angerer

Od roku 2013 firma ATRIUM

Dům má difuzně otevřenou kon-

rozšířila své zastoupení do Rakouska.

strukci DifuTech® CLIMA COMFORT.

Realizovaným domem je zajímavá

Jeden dům má okna a vchodové

dřevostavba – dvojdům s rovnou

dveře INTERNORM plast/hliník, maji-

střechou a sklepem. Rakouským

telé druhé domu zvolili bílá plastová

majitelů dřevostavby jsme dodávali
dům v dokončenosti STAVBA START
(venkovní podoba domu je kompletně hotová, interiér je připraven
k řemeslnému dokončení a je v režii
majitele).
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okna i vchodové dveře s izolačními
trojskly.

ATRIUM SPECIAL

6|
20. dubna 2016 | 1 / 2016 | www.atrium.cz

| 15

Kde a kdy nás také najdete ?

IBF | DSB 2016
20. – 23. 4. 2016

FOR ARCH | FOR WOOD 2016
20. – 24. 9. 2016

Mezinárodní stavební veletrh
a veletrh Dřevo a stavby Brno
Brno – BVV

Mezinárodní stavební veletrh
FOR ARCH a FOR WOOD
Praha – PVA Letňany

Vzorový dům JUBILEUM Plzeň

Vzorový dům TERRA Brno

Vzorový dům TENDENCE Praha

Nepomucká 1291 / blízko D5 a OC Olympia
GPS: 49°42'15.4" N 13°25'10.9"E

v areálu EDEN 3000 u BVV v Brně
GPS: 49°11‘24.17“N 16°34‘20.92“E

v Průhonicích u Prahy
GPS: 49°59‘54.66“ N 14°32‘58.80“E

Vzorové domy

www.vzorovydumplzen.cz

www.vzorovydumbrno.cz

www.vzorovydumpraha.cz

Všechny vzorové domy otevřeny:
po – ne 10.00 – 18.00 hod.
➔ Vzorový dům GALAXY
Horažďovice
Lipová 1000, 341 01 Horažďovice
GPS: 49°19‘36.03“ N 13°42‘2.01“E

O dalších akcích např. dni otevřených
dveří budeme včas informovat na
www, v denním tisku, rozhlase a prostřednictvím odborných konzultantů
ve Vašem regionu.

Naši obchodní partneři

Specialista na fasádní
zateplovací systémy
www.sto.cz

Kvalitní kuchyně
a kancelářský nábytek
www.potrusil.cz

Klempířské práce, střechy,
okapy, PVC-střechy, hromosvody
www.klempirstvi-sima.cz

Renomovaný německý výrobce
kvalitních vodovodních baterií

Vybavení koupelen
www.badideal.cz

Software pro dřevostavby
www.sema-soft.cz

Plastové okapové systémy
www.plast-okapy.cz

Podlahy
www.podlaharstvimazura.cz

Střešní krytiny, okapové systémy,
solární kolektory, nadkrokevní izolace
www.bramac.cz

Decentrální systém
řízeného větrání s rekuperací
www.inventer.cz

Tepelné, protihlukové
a protipožární izolace
www.ursa.cz

ATRIUM SPECIAL

www.kludi.com

Specialista na okna
a dveře INTERNORM
www.abinterier.cz

Komínové systémy
www.schiedel.cz

Vypínače a zásuvky UNICA,
inteligentní elektroinstalace KNX
www.schneider-electric.com

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, 376 512 086, e-mail: info@atrium.cz. Nevyžádané příspěvky
nevracíme. Neprodejné.
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