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DEKPANEL D jsou masivní dřevěné panely vytvořené ze tří (případně pěti) vrstev
vzájemně kolmo orientovaných hoblovaných prken tl. 27 mm a šířky 1 0 0 - 170 mm.
Vrstvy prken jsou vzájemně propojeny vruty rozmístěnými v pravidelném rastru.
Okraje panelů jsou opatřeny páskami, které panel chrání před povětrnostními vlivy 
a zároveň umožňují vzduchotěsné provedení vzájemných styků panelů.

STAVBA DŘEVOSTAVEB SYSTÉMEM DEKPANEL

PŘEDNOSTI SYSTÉMU:

Rychlost stavby

Cenová dostupnost

Nízká energetická náročnost stavby

Vysoká stabilita

usazová ní  jednotlivých panelů montáž krovu

Typové projekty

Individuální výstavba

Stavebnice domu

Stavby k dokončení

Dům na klíč

MOŽNOST DODÁVKY:



V základní kalkulaci domu není zahrnuto:

Projekt usazení domu na pozemek
Přípojky inženýrských sítí
Venkovní úpravy terénu, chodníky, oplocení
Pergoly, garážová stání apod.

Komínové těleso
Svítidla, datové kabely, zvonek, alarm
Kuchyňská linka a kuchyňské spotřebiče
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CENA DOMU NA KLÍČ OBSAHUJE

Typový projekt domu

Základová deska na rovném 

pozemku

Hydroizolace základové desky 

z asfaltových modifikovaných 

pásů

Obvodové stěny
Jsou tvořeny z dřevěných masivních 
panelů, SDK desek a tepelné izolace 
z EPS. Vnější povrchová úprava 
obvodových stěn je tvořena 
tenkovrstvou probarvenou omítkou. 
Vnitřní povrchovou úpravu obvodových 
stěn tvoří štukové omítky s malbou.

Vnitřní příčky
Jsou tvořeny z dřevěných masivních 
panelů a SDK desek. Povrchovou 
úpravu vnitřních příček tvoří štukové 
omítky s malbou.

Střecha
Nosná část střechy je tvořena krovem. 
Střešní krytinou jsou betonové tašky. 
Klempířské prvky jsou provedeny 
z pozinkovaného ocelového plechu. 
Střešní přesahy jsou obloženy 
dřevěnými palubkami. 

Stropní konstrukce
Strop je tvořen z dřevěných KVH 
hranolů. Stropy jsou izolovány 
pomocí PIR desek o tl. 140 mm. 
Povrchová úprava stropu je 
provedena z omítnutých SDK desek. 
Možnost zhotovení dřevěných stropů 
(přiznané stropní trámy a bednění 
z palubek).

Podlahové konstrukce
Podlahy jsou od základové desky 
izolovány tepelnou izolací EPS 150 
S. Nosnou vrstvu tvoří litý anhydrit 
nebo betonová mazanina. 
Podlahovými krytinami jsou dlažby, 
plovoucí podlahy, lina a koberce.

Vnější výplně a vstupní dveře
Plastová okna s izolačním trojsklem, 
venkovní parapety a plastové vstupní 
dveře.

Vytápění a ohřev vody
Dům lze vytápět pomocí elektrických 
topných kabelů nebo ústředním 
vytápěním s elektrickým kotlem. 
Ohřev vody je řešen elektrickým 
bojlerem.

Elektrorozvody
Elektroinstalační kabelové rozvody 
jsou vedeny pod povrchem stavebních 
konstrukcí. Instalační přístroje - 
zásuvky a vypínače osvětlení 
v základním provedení.

Obklady
Keramické obklady v koupelně a na 
WC jsou pokládány do výšky 2 m. 
V místě pro instalaci kuchyňské linky 
nejsou keramické obklady kalkulovány.

Zdravotechnické rozvody 

a zařizovací předměty
Vodovodní rozvody jsou provedeny 
z PPR trubek vč. izolace, vedeny jsou 
v instalačních předstěnách. 
Kanalizační rozvody jsou provedeny 
z HT potrubí, vedené jsou 
v instalačních předstěnách. Součástí 
dodávky jsou zařizovací předměty 
v koupelně (vana, umyvadlo, WC 
a vodovodní baterie).

Interiérové dveře
Interiérové dveře SOLODOOR 
s voštinovou konstrukcí a fóliovanou 
povrchovou úpravou. Obložkové 
zárubně interiérových dveří jsou ve 
stejném dekoru jako dveře. Dveře jsou 
osazeny rozetovým kováním.
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