
Začněte s námi novou kapitolu svého života

PROČ 
STAVĚT 
S HAAS 
FERTIGBAU?

Více na www.haas-fertigbau.cz

Stavíme dřevostavby od roku 
1972, realizovali jsme přes  
50 000 staveb. Disponujeme 
výrobní kapacitou 1 000 staveb 
ročně ve třech výrobních 
závodech v České republice, 
Německu a Rakousku.

Naše domy vyrábíme především 
na moderní automatické 
lince v Německu. Pravidelně 
kontrolujeme kvalitu vstupních 
materiálů a montáže našich 
dřevostaveb.

Našim zákazníkům garantujeme 
pevnou cenu. Neúčtujeme žádné 
skryté náklady za vícepráce.

Na kompletní stavbu domu 
dáváme prodlouženou záruku na 
36 měsíců, na konstrukční prvky 
potom 30 let. 

Neustále vyvíjíme, zdokonalujeme 
vlastní konstrukční systém 
Thermo-Protect®.

Máme širokou nabídku typových 
domů s možností individuálních 
úprav. Realizujeme také 
individuální stavby dle vlastních 
projektů.

1 2 3

4 5 6 POSTAVÍME 
PRO VÁS 
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Zvýšenými stropy v přízemí 
i podkroví jsme vytvořili prostor, 
ve kterém se nikdy nebudete 
muset uskrovňovat. I v podkroví 
najdete dostatek místa, aniž by 
vás střecha jakkoliv omezovala. 
Mysleli jsme i na zdánlivé 
maličkosti – vyšší a širší garážová 
vrata vám třeba usnadní každý 
odjezd i návrat k vašim nejbližším.  

Větší
Dopřejte si 
víc prostoru

Abyste měli ve svém domě vždy dostatek světla, zvětšili 
jsme okna, sáhli po velkých francouzských oknech 
a vyšších interiérových i vstupních dveřích. Díky tomu 
bude do všech místností naplno proudit více světla. 

Světlejší
Pusťte do svého 
života světlo

Postarali jsme se o to, abyste 
měli opravdu klid. Akustickou 
pohodu zajišťují silné obvodové 
stěny, vnitřní příčky s dvojitým 
opláštěním, dokonale vyladěná 
podlaha včetně kročejové izolace, 
betonové podlahy v podkroví, 
promyšlená izolace ve stropě 
a ve střeše a okna s izolačním 
trojsklem. 

Tišší
Ponořte  
se do ticha  
a klidu

Vyrábíme špičkové obvodové i vnitřní stěny s vynikající 
tepelnou izolací a přidali jsme ty nejkvalitnější izolace do 
podlahy, stropu i střechy. I díky pečlivě vybraným oknům 
a dveřím splňujeme parametry pro pasivní domy. 

Teplejší
Užívejte si skutečné 
teplo domova

Luxus netvoří drahé věci, ale 
promyšlená souhra všech detailů. 
Život vám zpříjemní moderní 
bezúdržbová plastohliníková 
nebo nádherná dřevěná okna, 
luxusní vnitřní dveře z CPL 
laminátu s vysokou mechanickou 
odolností a barevnou stálostí, 
nadstandardní dlažby, obklady 
i zařizovací předměty v koupelně, 
vnitřní povrchy se speciálním 
tmelením Q3 nebo třívrstvá 
organická vyztužená omítka 
na vnějších stěnách.

Luxusnější
Obklopte se 
pohodlím

Na prvotřídní konstrukci jsme dbali vždy, ale přesto jsme 
ji dokázali ještě vylepšit. Díky nosným 20centimetrovým 
konstrukčním sloupkům z masivního dřeva, obvodovým 
stěnám o šířce přes 40 centimetrů nebo krovům 
a vazníkům z KVH hranolů vysoké jakosti, které se nekroutí 
a nepraskají, se o svůj domov můžete skutečně opřít. 

Bytelnější
Opřete se o svůj domov


