Rozsah dodávky
pro rodinné a mobilní domy

Doba výstavby domu
Čekací doba na dům je cca 2-3 měsíce (v této době po objednání domu klientem a doložení stavební připravenosti) Tento čas však nesouvisí přímo s dodavatelem stavby, resp. ať si vyberete jakéhokoliv jiného
dodavatele.
Doba bude od zahájení výběru domu až po získání ohlášení stavby víceméně stejná!! Stavebník si upravuje studii (dispozice, půdorysy, pohledy, vybavení, vytápění apod.) Každý dům je tak originál a výrobní
linky se upravují na konkrétní dům individuálně.

Časový harmonogram výstavby domu
Studia domu 2-3 týdny (úpravy půdorysu, pohledů, řezů, prováděcí dokuementace, cena)
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení zpracování 3-6 týdnů
Osazení domu na pozemek, přípojky (současně s projektovou dokumentací)
Vyřízení stavbího povolení, ohlašení stavby … 4-9 týdnů
Příprava staveniště
Příprava domu, zařazení do harmonogramu (4-5 týdnů)
Založení stavby zemní vruty 2-3 dny (základová deska 2-3 týdny)
Vlastní výstavba 4-5 týdnů
Průměrná délka od rozhodnutí stavět dům po vyřízení stavebního povolení činí v průměru 14 týdnů.
Dodací lhůty výroby dílů pro stavbu, založení stavby až po stavbu domu jsou v průměru 12 týdnů.

Veškeré foto je ilustrativní.
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Popis stavebního systému SIP
Jedná se o univerzální stavební systém, který je možno použít pro různé druhy staveb, pro novostavby,
střešní nástavby i rekonstrukce a to buď jako jediný systém pro celou stavbu nebo pro řešení jednotlivých
stavebních konstrukcí v kombinaci s jinými systémy.
Hlavním prvkem systému je nosný konstrukční panel, skládající se ze
dvou základních komponentů:
•
•

statického pláště z desek OSB
izolačního jádra ze stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS

Základní rozměry panelů vycházejí z rozměrové řady desek OSB:
•
•
•
•

1250 x 3000 mm
625 x 3000 mm
500 x 3000 mm
375 x 3000 mm

Rozměrově odlišné panelové prvky lze rovněž dodat, ale objednávku je nutno vždy konzultovat s výrobcem.
Standardně jsou panely vyráběny v tloušťkách 120mm, 170mm, 210mm. Uvedené tloušťky panelu tak mohou
splňovat statické, architektonické a tepelné požadavky, přičemž základní tloušťka desky OSB je 15 mm.
Panel tloušťky 210mm je určen převážně pro střešní panely.

2 druhy SIP panelů:
•

tloušťka 170 mm / tepelný odpor 3,73 m2K/W

•

tloušťka 210 mm / tepelný odpor 4,86 m2K/W

Proč stavební systém SIP?
V minulosti se technologie při výstavbě domků logicky řídila dostupností stavebních materiálů. V zalesněných horách se stavělo ze dřeva, v nížinách podél řek bylo dostatečné množství zemědělské půdy, a tak se
používaly hliněné cihly.
Dnes již nejsme vázáni dostupností materiálů a dřevěné domy nacházejí své opodstatnění i v zemích s tradiční zděnou výstavbou. Dnešní doba objevuje výhody rychlé a suché výstavby. Velkou roli hrají také rostoucí požadavky na zateplení: tepelněizolační stěny dřevostaveb jsou subtilní a nezabírají tolik půdorysné
plochy jako tradiční zdivo, dosahující při potřebném tepelném odporu značné tloušťky. Bezvýznamný není
ani fakt, že dřevo působí dobře na lidskou psychiku. Dokáže příznivě ovlivnit mikroklima v interiéru a vzbuzuje v lidech pocit dobře známého, blízkého materiálu.

Veškeré foto je ilustrativní.
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Hlavní výhody systému SIP panelů
•

energetický vysoce účinný

•
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Veškeré foto je ilustrativní.
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