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O asociaci

Poskytneme užitečné informace o dřevostavbách.

Maják ve světe dřevostaveb
Ve všem co v ADMD děláme je touha po kvalitním bydlení. Chceme, aby se 
domy stavěly kvalitě a s ohledem na životní prostředí. Proto všichni naši členové 
splňují přísné požadavky na návrh i realizaci stavby podle certifi kace Dokument 
národní kvality. 

Způsob jakým fi rmy v ADMD staví domy je rychlý, ekologický a moderní.
Zákazníkům pomáháme při výstavbě domu od jejich snu o vlastním bydlení až 
po realizaci domu.

ADMD je tady pro Vás

Získáte kontakt na prověřené dodavatele dřevostaveb.

Doporučíme prověřené stavební dozory pro dřevostavby.

Při potížích pomůže náš smírčí orgán Ombudsman
pro dřevostavby.



Jak poznat kvalitního dodavatele dřevostavby

Členové ADMD působí minimálně 3 roky na českém 
trhu. Jedná se o zavedené firmy, které se chtějí 
aktivně zapojit do dění v dřevostavbařském odvětví. 

Působí firma dlouho na trhu?1

Každá z firem má za sebou při vstupu do ADMD 
minimálně 20 realizovaných dřevostaveb.

Má zkušenost s dřevostavbami?2

Členové ADMD dokládají reference na své pro
vedené zakázky. Spokojený zákazník je vizitkou 
seriózního přístupu dobré stavební firmy.

Má dodavatel stavby dobré reference?3

Důležitou součástí působení člena v ADMD je 
splňování etického kodexu, ve kterém se firmy 
zavazují mimo jiné plnit své smluvní závazky a vystu
povat nejen vůči svým zákazníkům korektně. 

Dodržuje společnost etické zásady?4

Firmy z ADMD používají výhradně kvalitní certifiko
vané stavební materiály.

Používá certifikované materiály?5

Členové ADMD používají zavedené stavební 
systémy s řešenými detaily, které zaručují precizní 
provedení stavby.

Řeší problémové detaily?6

Skladba konstrukce je u členů ADMD kontrolována 
a její funkčnost je jedním z požadavků certifikátu 
Dokument národní kvality, jehož splnění je hlavní 
podmínkou pro členství v ADMD.

Je skladba konstrukce dobře navržená?7

Členové ADMD se splněním Dokumentu národní 
kvality zavazují k naplňování certifikace větší ob
tížnosti, než je zákonem daná. Tímto zaručují svým 
zákazníkům stavby nejvyšší kvality.

Produkuje stavitel kvalitní dřevostavby?8

Členské firmy ADMD organizují a dohlížejí na kvali
tní provedení prací na staveništi. Jednou ročně jsou 
zde také podrobeni namátkové kontrole kvality 
montáže včetně provedení Bower door testu.

Provádí firma na staveništi kvalitní montáž?9

Vyberte si stavební firmu, která je ČLENEM ADMD!



Výhody dřevostaveb

Podle zvolené technologie a stupně dokončení jsou 
dřevostavby postaveny během přibližně 13 měsíců od 
dokončení základové desky. Navíc díky suchému proce
su výstavby je možné se nastěhovat ihned po dokončení 
stavby.

Rychlost výstavby

Povrch obvodových stěn není výrazně chladnější, než 
teplota vnitřního prostředí. To v interiéru způsobuje pří
jemný pocit tepla v zimních měsících. Navíc můžete stěny 
nechat pohledové z masivních dřevěných panelů nebo je 
obložit dřevem, které provoní váš interiér.

Příjemné prostředí

Dřevostavby se vyrábí z moderních materiálů a velmi čas
to připravují ve výrobních halách. Díky tomu se zrychluje 
celý proces výstavby, eliminuje působení povětrnostních 
podmínek na staveništi a celý proces je velmi přesný.

Moderní technologie výroby

Dřevo má pasivní bilanci CO2, což znamená, že během 
své existence tohoto skleníkového plynu více absorbuje 
než vyprodukuje. V dřevostavbě tedy uložíme CO2 na 
desítky let. Navíc je dřevo obnovitelný materiál a jeho 
použití ve stavbě je tedy ekologické a šetrné k životnímu 
prostředí.

Minimální uhlíková stopa

Vzhledem k tomu, že nosnou kostru stavby obstarají útlé přesto velmi únosné dřevěné prvky, je možné značnou část kon
strukce využít pro uložení tepelné izolace. Dřevostavba má tedy poměrně malé nároky na vytápění a navíc díky takto 
sestavené konstrukci ušetříte drahocenné metry čtvereční pozemku i užitné plochy domu.

Tepelně izolační vlastnosti stavby


