V posledných rokoch zaznamenalo stavebníctvo návrat k tradičným dreveným stavbám. Niet sa čo čudovať. Veď v severských
chladných krajinách by ste tehlový dom
hľadali veľmi ťažko. Drevené domy tu majú
oddávna svoju tradíciu pre svoje technické
a kvalitatívne parametre. Drevo je totiž jedinečné, a to nielen pre svoje ekologické,
tepelno-izolačné, estetické, úžitkové a mechanické vlastnosti. Viac o tom porozprával
Ing. Rastislav Kmeť, konateľ spoločnosti
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Prečo ste sa rozhodli stavať práve z dreva?
Pri dnešnom životnom tempe si ani neuvedomujeme fakt, že až 90 % času trávi človek
v uzatvorených priestoroch. Práve toto sú hlavné dôvody, prečo by náš domov mal byť zdravý,
bezpečný, pozitívny a príjemný. A taký drevený
dom je. Tých dôvodov je omnoho viac, ale to by
sme sa dlho rozprávali.
V čom má výstavba dreveného domu výhody oproti murovanému?
Predovšetkým je na výstavbu potrebný omnoho kratší čas, čo – samozrejme - šetrí náklady.
Drevené domy sú charakteristické predovšetkým svojou vlastnosťou šetriť náklady na teplo
od 20-70% v závislosti od konštrukcie stavby.
Vzhľadom na skutočnosť, že pri výstavbe sa

nepoužíva mokrý proces (len základy domu),
takýto dom sa dá stavať aj v zime. Okrem toho
drevo umožňuje veľkú kombinovateľnosť. Dokážeme postaviť rôzne stavby od jednoduchých
rodinných domov, ktoré nerozoznáte od domov
stavaných štandardnou výstavbou, rekreačných
domov, pergol, altánkov, sáun, detských ihrísk
až po hotelové komplexy.

Nie je drevený dom drahý?
Určite nie. U nás je cena nášho nízkoenergetického domu absolútne porovnateľná s domom
stavaným „klasikou“ a v niektorých prípadoch
pri akciách je cena dokonca nižšia. Treba brať
do úvahy aj to, že drevený dom má dlhú životnosť a nízke náklady na údržbu. Kvôli svojim
výborným tepelno-izolačným vlastnostiam sú aj
náklady na vykurovanie nízke. Sme však schopní tieto náklady ešte viac ušetriť. My postavíme
skelet a krov domu a majiteľ si dom dokončí
sám, čo mu prirodzene prinesie ďalšie úspory
- až 15.000 eur (počítame priemernú úžitkovú
plochu 100 m2).
Úspora 15.000 eur je už slušná suma. Čo
to presne znamená – postaviť skelet?
Dodávka skeletu (rámovej konštrukcie) znamená, že z dreva (smrek) vyrobíme skeletovú
konštrukciu a krov. Dopravíme ju na pozemok,
postavíme na základovú dosku, ktorú postavil

majiteľ, resp. my, a konštrukcia domu s krovom
je vlastne hotová. Majiteľ si dom potom dokončí, keďže všetky ostatné práce sú veľmi podobné tým, ktoré sa robia na bežných stavbách.

Prečo ste sa rozhodli dodávať aj takéto
„stavebné polotovary“?
Účelom tejto stratégie je umožniť našim zákazníkom postaviť si čokoľvek z dreva a drevených materiálov vo vynikajúcej kvalite a za podstatne výhodnejšiu cenu. Pokiaľ si to rozmeníme na drobné, tak keď takýto dom budeme svojpomocne
dokončovať napr. 5 mesiacov (zvládnuť a to dá
za 3 mesiace), tak pokiaľ celkovo ušetríme 15.000
eur, tak sme „zarobili“ 3.000 eur mesačne. A kto
na Slovensku má štandardný príjem 3.000 eur
mesačne? Oplatí sa to, však? Okrem toho, Slováci sú národom zručných majstrov, tak prečo
nedať možnosť uplatniť svoju šikovnosť?
Dodávka rámovej konštrukcie (skeletu)
znamená:
• materiál (smrek) skeletu a krovu
• výroba skeletovej konštrukcie a krovu
• montáž skeletu a krovu
• opláštenie domu OSB3 doskou,
resp. MgO doskou
• spojovací materiál
• doprava na miesto montáže
• ubytovanie a strava pracovníkov

Ušetrite až 15 000

€*

my vám dodáme skelet
vy si postavíte dom!

(my ho začneme, vy ho dokončíte)

Postavte si drevený dom

0905 883 902
www.domy-projekty.sk
*ušetrená suma sa vzťahuje na priemernú úžitkovú plôchu domu 100 m
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