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Rôznorodosť dopytu 

originalita 

Životný štýl 
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VÝHODY DREVENÉHO DOMU 

 suchý proces výstavby 
 

 
 
 
„mokrý proces výstavby môžeme pri drevostavbách úplne vylúčiť, a 
teda aj poruchy a chyby spôsobené vplyvom technologickej vlhkosti. 
Zákazník môže drevený dom po ukončení výstavby okamžite užívať, 
jeho investície sa takýmto spôsobom hneď zhodnocujú.“ 
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VÝHODY DREVENÉHO DOMU 

 výborné tepelnoizolačné vlastnosti 

 
       „štandardnú stenu dreveného domu tvorí nosný rám s vloženou tepelnou izoláciou, ktorý je 

zvonku opláštený ďalšou vrstvou tepelnej izolácie s odvetranou medzerou. Práve tento 
spôsob zateplenia drevostavieb predstavuje ďalšiu výhodu, ktorou je možnosť zabezpečiť 
požadovanú alebo nadštandardnú tepelnú ochranu bez podstatného zvyšovania hrúbok 
konštrukcie obvodových stien, čím sa zastaví ďalšie zvyšovanie investičných nákladov. 
Preto drevostavby dosahujú vynikajúce tepelnotechnické vlastnosti (nízka tepelná vodivosť, 
priaznivá emisivita povrchu dreva), vďaka ktorým majú nízku spotrebu tepla na 
vykurovanie a teplota vo vnútorných priestoroch sa dá lepšie regulovať.“ 

3,5 x lepšia  tepelná ochrana 
ako pri murovanom 
 
8 x lepšia tepelná ochrana ako 
pri betónovom 
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VÝHODY DREVENÉHO DOMU 

 Životnosť a odolnosť drevených domov 

 

 

100 – 200 rokov 

prírodné katastrofy 
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ATRAKTÍVNOSŤ DREVODOMU 

  lokalita 

 

  realizácia výstavby 

 

 stavebný materiál 

 

 

 

 architektúra 
 

 exteriér 
 

 interiér 
 

 pridaná hodnota 
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ATRAKTÍVNOSŤ DREVODOMU 

LOKALITA 

vhodnosť okolia 

rozloha pozemku 

projekt domu 

dopravná dostupnosť 

občianska vybavenosť 

cena 
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ATRAKTÍVNOSŤ DREVODOMU 

REALIZÁCIA VÝSTAVBY 

rýchlosť stavebných prác 

rýchle riešenie životných situácií 
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ATRAKTÍVNOSŤ DREVODOMU 

STAVEBNÝ MATERIÁL 

drevo smreka, jedle borovice 

cédrové drevo  

8-10 % väčšia obytná plocha 
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ATRAKTÍVNOSŤ DREVODOMU 

ARCHITEKTÚRA 

odborní projektanti 

generalizované modely 

bungalovy 

dvojpodlažné domy 

penzióny 

sendvičové domy 
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ATRAKTÍVNOSŤ DREVODOMU 

EXTERIÉR A INTERIÉR 

variácia možností 

prírodný štýl 

kompletná zmena 

moderný štýl 
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ATRAKTÍVNOSŤ DREVODOMU 

PRIDANÁ HODNOTA 

zdravotná nezávadnosť  

dobrý izolant 

tlmič hluku 

relaxačné prostredie 

komplexný stavebný materiál 
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ATRAKTÍVNOSŤ DREVODOMU 

CENA príklad 

Spoločnosť DREVOTREND typ KLASIK 

Pôdorysné rozmery :               13,41 m x 8,7 m 
Zastavaná plocha :                         107,9 m2 
Úžitková plocha :                            96 m2 
Cena hrubej stavby :                      27.550 € 
Cena kompletnej drevenej časti :  42.400 € 
         ----uvedené ceny sú bez DPH---- 

http://www.powerpointstyles.com/


Powerpoint Templates 
Page 14 

ĎAKUJEM ZA 
POZORNOSŤ 
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