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Kuchyně i ostatní interiéry v domě vám 
vybavíme tak, abychom splnili vaše poža-
davky a přání. U výrobce Infini nejste limi-
tovaní sektorovým nábytkem, neboť vše je 
tvořeno na míru vašemu prostoru. Klienti 
společnosti Haas Fertigbau si mohou ne-
chat svůj dům vybavit kuchyní a nábytkem 
Infini.

Je to tak snadné:

• Na začátku vám poskytneme bez-
platnou konzultaci a návrh kuchyně 
s vyčíslením její ceny přímo u vás 
doma nebo na vzorovém domě HAAS 
FERTIGBAU.

•  Jsme v kontaktu s projektanty HAAS 
FERTIGBAU a na schůzku přijíždíme 
již s připraveným základním návrhem 
kuchyně.

•  Návrh kuchyně včetně základního pů-
dorysu předáváme ihned po schvále-
ní klientem projektantům, aby všech-
ny potřebné změny byly zároveň 
zahrnuty do projektu RD.

•  V průběhu stavby provádíme kontrolu 
všech instalací a rozměrů místnosti, 
abychom předešli případným staveb-
ním úpravám po dokončení výstavby 
domu.

•  Hlídáme si termín dokončení domu 
podle harmonogramu HAAS FER-
TIGBAU. Následná montáž kuchyně, 
která trvá 1–2 dny, přímo navazuje na 
dokončení vašeho domu. Díky tomu 
se můžete ihned nastěhovat.

•  Montáž nábytku pro domy HAAS 
FERTIGBAU provádí vyškolená četa 
montážníků a díky tomu nedochází 
k neodbornému zásahu do instalací 
nebo narušení konstrukcí domu.



dřevostavby jsou naším životem už více než 20 let. Postavili 
jsme za tu dobu spoustu domů, ale na našem přístupu se 
nic nezměnilo. Do každého domu, na kterém pracujeme, 
znovu a znovu vkládáme veškerou svou vášeň a kreativitu. 
Dobře víme, že jediným měřítkem našeho úspěchu jste vy. 
Proto jsme připraveni vždy podat ten nejlepší výkon. 

Vytvořit si svůj domov, přesně do puntíku podle vlast-
ních požadavků, potřeb a vkusu, to je sen mnoha českých 
rodin. Dovolte nám, abychom se při jeho realizaci stali 
vašimi partnery. Vaše představy o vysněném bydlení pro 
nás nejsou pouhými položkami v objednávce, vnímáme je 
jako ukazatele na společné cestě k cíli. Jsme nároční sami 
k sobě a spokojení jsme až ve chvíli, kdy jste spokojeni vy.

V této brožuře vám chceme ukázat výhody spolupráce 
se společností Haas Fertigbau. Inspirujte se rozsáhlou 
nabídkou typových řad našich domů, které je možné upravit 
tak, jak potřebujete. Nebo vsaďte na zcela individuální 

výstavbu, a my vám postavíme dům přesně podle vašeho 
přání. Zkrátka – jsme otevření všem vašim požadavkům. 
Rádi se s vámi potkáme a společně najdeme nejlepší možný 
způsob, jak postavit právě váš sen. 

Nestavíme ale jen rodinné domy. Bohaté zkušenosti 
máme i s výstavbou dalších objektů, například mateřských 
a základních škol, domů s pečovatelskou službou, sportov-
ních hal, bazénů, jízdáren, zemědělských a průmyslových 
budov, baletních sálů apod. Obohacujeme tak veřejný pro-
stor o zajímavé a různorodé stavby, které vhodně doplňují 
domy, v nichž bydlí naši klienti. 

Přesvědčte se u nás, že dřevostavby jsou trendem 
budoucnosti. Těšíme se na vás. 

Ing. Ladislav Kameník
jednatel, Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.

ÚVODNÍK

VÁŽENÍ KLIENTI , 
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Bungalov Instinkt splní i ty nejnáročnější 
představy o bydlení
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KDYŽ DŮM, TAK OD HAAS FERTIGBAU

Rychlost výstavby
Stavba zděných domů trvá dlouho, 
naproti tomu montovaná dřevostavba 
vyroste za pouhý jeden týden (podívej-
te se na stranu 15 na stavbu krok za 
krokem). Protože nejsou nutné tech-
nologické přestávky a zdivo nemusí 
vysychat, můžete bydlet už tři měsíce 
od položení základové desky. 

Certifikovaná kvalita
Jak procesy ve výrobě Haas Fertigbau, 
tak i samotné montáže domů pro-
cházejí každý rok řadou důkladných 
kontrol. Společnost díky tomu vlastní 
certifikáty renomovaných českých 
i zahraničních institucí. 

Haas Fertigbau je rodinná firma s dlouhou tradicí. Za dobu své existence postavila již tisíce 
domů v Česku i zahraničí. Vsaďte bez obav na prověřený a certifikovaný systém montovaných 
dřevostaveb a můžete bydlet již za pár měsíců. Shrnuli jsme hlavní důvody, proč stavět 
s Haas Fertigbau. 

Nízká spotřeba energií
Všechny domy Haas Fertigbau jsou již 
v základu nízkoenergetické. Díky tomu 
ušetříte za energie i v těch nejmra-
zivějších dnech. A naopak během 
žhavých letních dnů se dřevostavby 
nepřehřívají. Pokud máte vyšší nároky, 
je možné dům postavit i v pasivním 
standardu. 

Kvalita dřeva
Dřevo použité při výstavbě domů má 
vždy dokonale ověřený rodokmen. 
Zatímco někteří používají dřevo nezná-
mého původu, Haas Fertigbau využívá 
pouze dřevo s certifikátem PEFC, 
garantujícím prvotřídní kvalitu. 

Jen to nejlepší
Dům kupujete často jen jednou za 
život. Aby sloužil a fungoval co nejdéle 
a nejlépe, je nutné vsadit na nejkva-
litnější materiály, prvky, konstrukce 
či systémy. Přesně tak to dělá Haas 
Fertigbau, který pečlivě vybírá všech-
ny své dodavatele a používá pouze ty 
nejkvalitnější materiály. 

Stupeň dokončení
Systém Haas Fertigbau umožňuje 
vybírat různé stupně dokončení stavby. 
Rádi vám postavíme dům na klíč, ale 
pokud si to budete přát, můžeme vám 
předat i hrubou stavbu, a dokončení už 
bude na vás. Vyberte si, co vám nejvíc 
vyhovuje. 

Typové i individuální
V katalogu Haas Fertigbau najdete de-
sítky tradičních i moderních bungalovů 
a patrových domů. Všechny přitom lze 
upravit podle vašich přání a potřeb. 
Pokud si přesto nevyberete, rádi vám 
postavíme dům podle individuálního 
návrhu. 

Dlouhá životnost
Dřevostavby mají opravdu velkou výdrž, 
vždyť nejstarší dochované dřevostavby 
stojí už od 7. století našeho letopočtu. 
Také systém Haas Fertigbau je navržen 
tak, aby vydržel několik generací 
a mohl vám a vaší rodině sloužit jako 
bezpečné útočiště na pořád. 

Velkorysá záruka
Máme prověřený stavební systém, 
mnohaleté zkušenosti a dokonale 
zpracované domy, proto se nemusíme 
držet zpátky. Garance na statiku domu 
je u nás celých 30 let, abyste mohli 
v noci klidně spát. 

Perfektní akustika
Každý z domů Haas Fertigbau se vy-
značuje perfektní akustikou. Zajišťují 
ji betonové podlahové konstrukce 
v přízemí i podkroví, odpovídající 
zvuková izolace a dvouplášťová kon-
strukce stěn. Myslíme na každý detail, 
abyste měli doma vždy maximální klid 
a pohodu. 

Pevná cena
Na čem se dohodneme, to platí. 
Financování domu u Haas Fertigbau 
se nikdy nepromění v noční můru – 
nezaplatíte ani o korunu navíc, vždy 
garantujeme pevnou cenu. Pokud je 
potřeba, poradíme vám s výhodným 
financováním a pomůžeme s žádostí  
o hypotéku.
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Kvalitu domů Haas Fertigbau 
potvrzují prestižní certifikáty
 
Rodinný dům by měl být bezpečným útočištěm pro vaše nejbližší. Vyplatí se 
proto vsadit na prověřenou stavební společnost a nedělat ani sebemenší kom-
promisy. Kvalitu firem přitom nejlépe dokládají získané certifikáty od nezávislých 
tuzemských i zahraničních sdružení a institucí, které průběžně kontrolují kvalitu 
výroby a dohlížejí i na průběh samotné montáže. 

Společnost Haas Fertigbau získala celou řadu certifikátů, které stvrzují plně-
ní přísné legislativy, používání materiálů špičkové kvality či dodržování správných 
technologických postupů při stavbě domů. Firma je navíc členem nejdůležitějších 
českých i zahraničních asociací pro montované dřevostavby. 

Evropský certifikát shody (označení CE)
Certifikát, který vydává rakouský dřevařský výzkumný 
ústav Holzforschung Austria (HFA), potvrzuje, že výroba 
dřevěných stěnových dílců pro rodinné i další stavby 
od společnosti Haas Fertigbau splňuje všechny body 
nařízené evropskou legislativou. Získání certifikátu 
bylo podmíněno důkladnou inspekcí přímo ve výrobním 
závodě a náročné je i jeho udržení, neboť na plnění 
podmínek dohlížejí inspektoři pravidelně každý půlrok. 

Cerifikát Výzkumného a vývojového ústavu 
dřevařského Praha, s.p.
Certifikát potvrzující kvalitu veškerých technických po-
stupů a konstrukčních detailů. Auditor přitom podrobuje 
kontrole nejen samotnou výrobu, ale i průběh montáže 
domu přímo na místě.

Dekret členství ADMD
Asociace dodavatelů montovaných domů ověřuje, 
že dodavatel je členem ADMD a držitelem certifikátu 
Dokument národní kvality. 

Certifikát Technického a zkušebního ústavu 
stavebního Praha
Každý rok probíhá autorizovaný dohled nad používanými 
materiály a technologickými postupy. Tento certifikát se 
obnovuje vždy po třech letech, a to na základě staveb-
ního technického osvědčení. 

Certifikát spotřebitelského řetězce dřeva 
a lesních produktů PEFC
Listina zaručující špičkovou kvalitu dřeva jako hlavní 
suroviny pro výstavbu montovaných dřevostaveb. Jde 
v podstatě o rodný list, který dokládá původ materiálu. 
Získat ho může jen takové dřevo, které pochází z českých 
lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. 

Certifikát Německé asociace pro dohled 
nad kvalitou montovaných staveb
Hodnotí celkovou jakost montované dřevostavby a po-
tvrzuje také kvalitu celého průběhu výstavby. Dohled 
provádí Technická univerzita v německém Mnichově, 
udělení certifikátu stvrzuje speciální komise německé 
asociace. 

Žádné příplatky
Nové způsoby zateplení, nové konstrukční prvky či nové 
technologie bývají jinde za příplatek. V případě Haas 
Fertigbau ale patří do standardního vybavení. V základní 
ceně domu je samozřejmě také projektová dokumentace 
dřevostavby. 

Nejnovější trendy
Sledujeme to podstatné, co se v našem oboru děje. 
Jsme členy prestižních tuzemských i zahraničních 
sdružení a asociací pro montované stavby. Proto máte 
jistotu, že naše domy jsou vždy postaveny podle nejno-
vějších trendů a nejvyšších standardů. 

Ideální materiál
Dřevo má výborné tepelně-izolační vlastnosti a navíc 
vytváří také vynikající mikroklima. Je to surovina, která 
nezatěžuje životní prostředí a v přírodě se obnoví v ča-
sovém horizontu 80 až 100 let. 

Poradíme vám
Nejste si jisti, pro jaký dům se rozhodnout, jaké je 
nejlepší dispoziční nebo konstrukční řešení či jak svůj 
dům vybavit? Na všechny otázky vám odpoví naši kvali-
fikovaní obchodníci, technici a projektanti. 
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BYDLENÍ V BUNGALOVU 
JE MODERNÍ TREND

Přízemní rodinné domy, tzv. bungalovy, mají řadu výhod: Jsou pohodlné, bezbariérové, méně energeticky náročné a snadněji se udržují. Vše v nich máte jednoduše 
na dosah. Bungalovy jsou nyní v Česku a na Slovensku hitem – v poslední době tvoří více než 50 % objednaných a postavených domů. V nabídce Haas Fertigbau najdete 
desítky typových bungalovů, které si můžete upravit podle svých představ – od sklonu střechy a vzhledu fasády až po nejmenší detaily. Podívejte se na ukázky 
vybraných domů, v naší nabídce si pak můžete vybírat z mnoha dalších. 

RIO:  PROMYŠLENÉ 
BYDLENÍ

Pro plavbu rodinným životem potřebujete oprav-
dový přístav. Místo, kde se budete cítit bezpečně, 
pohodlně a jistě. Bungalov Rio nabízí originální 
umístění tří ložnic do jednotlivých rohů domu,  
a proto mají všichni členové rodiny dostatek sou-
kromí. Centrem bungalovu je velký obývací pokoj 
s kuchyňským koutem, kde mohou všichni trávit 
společné chvíle. 

Díky promyšlenému návrhu si přitom mů-
žete zvolit takovou dispozici, která více vyhovuje 
provozu vaší rodiny – první varianta zahrnuje dvě 
koupelny, druhá sází na kombinaci jedné koupelny 
a šatny. Technickou místnost ocení náruživí spor-
tovci, ale třeba i hospodyňky. Je možné ji využít 
tak, jak právě potřebujete. 

Nechybí energeticky úsporná vnější kon-
strukce. Samozřejmostí je rovněž špičková kvalita 
provedení, atraktivní architektonické prvky na 
fasádě a nadstandardní vnitřní vybavení. 

MOONY: 
PRO NÁROČNÉ

Bungalov Moony na první pohled upoutá neofunkcionalistickým stylem. 
Minimalistický design bez zbytečných kudrlinek, spolu se špičkovými 
materiály a certifikovanou dřevěnou konstrukcí od společnosti Haas  
Fertigbau, dělají z domu impozantní rodinné sídlo pro nejnáročnější 
zákazníky. 

Obývací pokoj s kuchyňským koutem doplňují další tři pokoje. Jeden 
z nich má vlastní koupelnu, další koupelna je pak na konci chodby u lož-
nice. Nechybí technická místnost a další samostatná toaleta, součástí 
domu je i garáž. 
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INSTINKT: 
VELKORYSÝ PROSTOR

Prostorný obývací pokoj je umístěný přímo v srdci moder-
ních bungalovů Instinkt a Instinkt 2. Právě tam totiž tepe 
život celé rodiny. Ta se zde schází k příjemnému posezení 
nebo obědvá v jídelně tvořící nenásilný předěl mezi velkory-
sou kuchyní a odpočinkovou zónou. A když je venku krásné 
počasí, stačí udělat jen pár kroků na blízkou terasu. 

Rodinné domy Instinkt a Instinkt 2 charakterizuje 
preciznost, kvalita a technologická vyspělost. A především 
spousta prostoru. Původní Instinkt je o jednu místnost 
menší, ovšem Instinkt 2 je díky dispozici 5 + 1 skvělým 
domovem i pro početnější rodinu. Na ploše 134 m2 nabízí 
kromě obývacího pokoje propojeného s kuchyní a jídelnou 
další čtyři pokoje, které můžete využít jako pokoje pro děti 
či hosty, pracovnu nebo ateliér. Záleží na tom, co zrovna 
potřebujete. Kompromisy přitom dělat nemusíte. 

Kromě obytných místností zde najdete i sklad a tech-
nický prostor. Oceníte jistě také skutečnost, že navzdory 
velikosti je i Instinkt 2 velmi šetrný k vaší peněžence. 
Jeho tvůrci totiž od první chvíle mysleli na energetickou 
úspornost. 



PATROVÉ DOMY

8

KDYŽ POTŘEBUJETE HODNĚ MÍSTA

I na menším pozemku můžete postavit 
velký dům. Když vsadíte na patrový 
rodinný dům, nepřijdete o kus zahrady 
a základovou desku vybudujete levněji. 
A některé místnosti můžete využít 
čistě jen pro své zájmy – třeba je 
proměnit v posilovnu, kulečníkovou 
hernu nebo rozlehlou šatnu. 

V nabídce Haas Fertigbau jsou 
desítky typových patrových domů 
v různých stylech, které si navíc 
můžete upravit podle svých požadavků 
a představ, a to až do naprostých 
detailů, aby se vám v novém domově 
dobře bydlelo. Následující výběr je 
jen zlomkem kompletního sortimentu 
patrových domů Haas Fertigbau. 

SKYWOOD: 
POHODLÍ 
A  PROSTOR

Společenské prostory v přízemí, 
dokonalé soukromí v patře. Takový 
je patrový dům Skywood s příjem-
nou dispozicí 5 + kk a garáží. Dole 
najdete hned po vstupu prostornou 
vstupní halu, v níž se můžete zhluboka 
nadechnout po náročném dni. Nebo 
můžete rovnou zamířit na gauč v obý-
vacím pokoji, navazujícím na jídelnu 
a kuchyňský kout. Nechybí technická 
místnost s WC.

V patře jsou tři pokoje, k nimž 
náleží velká šatna, takže už nemusíte 
hledat volná místa na vestavěné skří-
ně. Koupelna má dostačující velikost 
a ráno se v ní bez problémů vystřídá 
více členů početnější rodiny. 
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Jednoduché, minimalistické linie domu Harmony 11 tvoří dvě do sebe zapadající 
části. Převis horního patra přitom tvoří přirozené zastřešení prostorné terasy. 
Jako celek působí dům moderně, uvnitř pak překvapí a potěší maximálním 
pohodlím. Důmyslně navržené vnitřní dispozice vytvářejí krásné bydlení pro 
milovníky současné architektury. A dostatek místa a úložných prostor zase ocení 
všichni prakticky založení lidé. 

V domě o celkové ploše 108 m2 jsou čtyři samostatné pokoje, studio, jídelna 
s kuchyní, hala, dvě koupelny s WC a komora. Obývací pokoj je prodloužen 
o snadno přístupnou terasu, na níž můžete načerpat energii při pohledu do 
zahrady a na okolní přírodu. 

Objednejte si zdarma katalog 
s kompletní nabídkou domů Haas Fertigbau 
na www.haas-fertigbau.cz

JUBILÉE: 
MODERNA 
I  KLASIKA

Rodinný dům Jubilée kombinuje moderní 
bydlení s klasickými architektonickými 
prvky. I proto sbírá odborná ocenění 
v Německu, Rakousku i Švýcarsku 
a patří k nejoblíbenějším domům v naší 
nabídce.

Hlavní sedlová střecha kontrastuje 
s rovnou střechou kryté terasy a garážo-
vého stání. Dalším rafinovaným detailem, 
který si zamilujete, je spojení bílé omítky 
s částečným modřínovým obkladem a an-
tracitovou barvou střešních tašek. Stylová 
je i palubková podlaha terasy. 

Právě terasa je v Jubilée středobo-
dem dění – z obytné zóny domu na ni 
směřují hned tři různé vchody. Interiér pak 
dokonale odpovídá nárokům současných 
zákazníků. Velkorysá užitná plocha 160 m2 
umožnila architektům, aby se rozmáchli 
a neuchylovali se ke kompromisům. 
Přízemí je otevřené a vzdušné – zahrnuje 
obývací pokoj, jídelnu a kuchyňský kout 
a náleží k němu i místnost využitelná jako 
pokoj pro hosty či pracovna. V patře jsou 
další tři pokoje. 

HARMONY 11: 
HARMONICKÉ BYDLENÍ



DOMY PRO NÁROČNÉ A  INDIVIDUÁLNÍ STAVBY

10

VYSNILI  JSTE SI  DŮM? 
S NÁMI  HO MŮŽETE POSTAVIT

Chystáte-li se stavět rodinný dům, 
nabízí vám montované dřevostavby 
spoustu možností, jak na to. Díky řadě 
 Symphony si můžete dům sestavit z jed-
notlivých dílů jako dokonalou skládanku 
a řada Premium Line zase umožňuje 
proměnit váš nový domov v opravdu 
exkluzivní a individuální bydlení. 

Můžete si zvolit nejen typový dům 
z katalogu, ale také si nechat postavit 
dům zcela na míru podle vlastního 
projektu. Nemluvě o tom, že si můžete 
vybrat i stupeň dokončení domu – třeba 
jako hrubou stavbu nebo kompletní do-
dávku na klíč. Prohlédněte si naše řady 
i varianty, které vám umožní vtisknout 
domu podobu podle svých představ.

SYMPHONY: 
DŮM JAKO STAVEBNICE 

Poskládejte si dům na míru jako ze stavebnice. V řadě 
Symphony si můžete typový dům z katalogu upravit 
podle svých představ. Složíte jej z takových prvků, které 
vyhovují vašim představám i potřebám celé rodiny. Při 
plánování máte možnost zasáhnout do všech klíčových 
prvků stavby a vytvořit tak opravdový domov, kam se 
budete rádi vracet. 

Koncept Symphony umožňuje zákazníkům tu největší 
možnou flexibilitu – zvolit si můžete vše od základů až 

po střechu. Z jednotlivých dílů „stavebnice“ Symphony je 
sestavený třeba rodinný dům Spring – a to je jen jedna  
z mnoha podob, které unikátní koncept dovoluje vytvořit. 

Díky půdorysu 8,30 × 9,20 metru ponechává Spring 
i na menších pozemcích prostor pro zahradu, ovšem ne na 
úkor užitné plochy, která má rozlohu až 126 metrů čtvereč-
ních. Nechybí zimní zahrada pro příjemnou relaxaci i během 
chladných měsíců. Příznivce praktického bydlení pak potěší 
komfortní využitelnost celého podkroví. 

Dům Symphony je opravdu variabilní – 
můžete si vybrat třeba verzi se sedlovou, 
pultovou či rovnou střechou
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Co vše můžete 
v řadě Symphony 
ovlivnit?

Velikost 
Máte početnou rodinu, jezdí k vám často na 
návštěvu příbuzní a přátelé? Nebo se spokojíte 
s menší plochou a raději oceníte větší zahradu? 
Vyberte si, jak velký bude váš dům – může být 
malý a kompaktní, velký a prostorný, ale i něco 
mezi tím. 

Základy 
Chcete podsklepený dům či vinný sklípek? Nebo 
se bez toho obejdete a zvolíte klasickou základo-
vou desku? Je to na vás. 

Půdorys 
Upravte si dispozici tak, jak potřebujete. Rozšiř te 
obývací pokoj, přidejte pokoj pro hosty nebo 
pracovnu, vytvoř te si útulný ateliér v podkroví 
či třeba malé fitness centrum vedle garáže. 
Libovolně můžete kombinovat dispozici v přízemí 
i v patře. 

Střecha 
Zvolte takovou střechu, aby dokonale zapadla 
do prostředí, ve kterém budete stavět. Klasickou 
sedlovou či valbovou střechu oceníte na venkově, 
v moderní zástavbě můžete mít pultovou či 
rovnou střechu. Ale i moderní „kostka“ snese 
šikmou střechu – nejenže ji to ozvláštní, ale také 
díky tomu můžete využít podkroví. 

Fasáda 
Vyberte tvář vašeho domu – k dispozici budete 
mít pestrou škálu materiálů, díky nimž můžete 
svůj domov opticky upravit. 

Individualita
Chybí vám na domě nějaký výrazný prvek? Chce-
te přidat zastřešení terasy nebo doplnit balkon? 
Nedržte se zkrátka. 

Stavba
Můžeme vám vysněný dům postavit na klíč, a na 
vás už bude jen stěhování. Ale také vám můžeme 
připravit jen hrubou stavbu. Žádný problém. 

11

PREMIUM LINE:  LUXUSNÍ BYDLENÍ

Řadu Premium Line charakterizuje jedinečný design, špičkové technologie a architektura sledující nej-
žhavější aktuální trendy. Díky tomu vznikají exkluzivní projekty, do nichž se promítá individualita majite-
lů. „Atypická a originální přání bereme jako výzvu. Snažíme se najít takové řešení, abychom uspokojili 
všechny představy klientů,“ říká Ladislav Kameník, jednatel společnosti Haas Fertigbau Chanovice. 

NAMALUJTE SI  DŮM, 
MY VÁM HO POSTAVÍME

Haas Fertigbau nabízí řadu krásných 
typových domů, které je navíc možné dále 
upravovat. Může se ovšem stát, že budete 
mít zcela svébytnou představu o vlastním 
bydlení a z katalogu si nevyberete. Řada 
našich klientů si zvolila individuální projekt, 
neboť měli jasnou představu a požadavky 
ohledně podoby svého domu. Díky tomu 
vznikají originály, které mohou být velkou 
inspirací pro ostatní. 

Takto ke svému bydlení přistupovali 
například manželé Kadlecovi, kteří si 

dům nejdříve nakreslili na papír, a lidé v Haas Fertigbau podle jejich představ vyprojektovali dům. 
Výsledkem je nízkoenergetický, přízemní dům, ze kterého jsou Kadlecovi nadšení. Haas Fertigbau staví 
často individuálně, ovšem vždy rychle a kvalitně. Díky téměř stoleté tradici ve výstavbě montovaných 
dřevostaveb dokážeme vyrobit a postavit špičkový dům podle jakéhokoliv projektu. 

„Stačí pouze, aby klient definoval své požadavky a potřeby. Se zbytkem mu pomůžeme. Navíc 
zákazníci mohou zasáhnout i do různých fází přípravy domu tak, aby výsledek byl co nejblíže jejich 
představám,“ říká jednatel společnosti Ladislav Kameník. „Proto dřevostavby upřednostňují právě ti 
klienti, kteří přemýšlí o individuálních úpravách, řeší různé stupně dokončení, způsoby vytápění či 
zabezpečení a další varianty.“

Nejlepší volbou je přitom navštívit vzorové domy Haas Fertigbau a přímo na místě zjistit, jak 
pestrou škálu možností montované dřevostavby nabízejí a co všechno je při jejich navrhování možné. 
„Budete překvapeni, jakou variabilitu dřevostavby nabízejí,“ zakončuje Ladislav Kameník. 
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POSTAVIL I  S I  DŮM V RODNÉ VESNIC I . 
BYDLÍ  V PŘÍRODĚ POD HORAMI

Jejich dům vás nejspíš překvapí. Na první pohled 
totiž nepoznáte, že jde o dřevostavbu. Dřevo je sice 
hlavním materiálem, ale na fasádě není přiznané. 
Novotní zvolili tradiční vzhled omítaného domu, 
který se tak nijak neliší od domů okolních. Důvod byl 
prostý. Oba manželé jsou pracovně velmi vytížení 
a nechtěli trávit čas údržbou dřevěné fasády. „Náš 
čas je vzácný, a když nám nějaký zbude, chceme si 
ho užít po svém,“ říká Ivana Novotná.

JEDNODUCHÉ ROZHODOVÁNÍ

Rozhodování, zda postavit dřevostavbu, nebo zděný 
dům, nebylo u Novotných nijak dlouhé. „Dřevo máme 

rádi, v naší firmě na výrobu nábytku s ním samozřej-
mě hodně pracujeme. Dřevostavbu si navíc nedávno 
postavila také moje sestra, a celá její rodina je v ní 
velice spokojená,“ vysvětluje pán domu.

Oceňuje rychlost, s jakou dům vyrostl. „Stál už 
tři měsíce od položení základové desky,“ libuje si 
pan Vladimír s tím, že se rodina stěhování už nemoh-
la dočkat. „Nedovedu si představit, že bychom čekali 
na zděný dům se všemi jeho složitostmi a technolo-
gickými postupy. Chtěli jsme v našem domě bydlet 
co nejdříve,“ dodává. 

Manžele Novotné uchvátilo, že dům jim na 
pozemku vyrostl doslova před očima. Popisují, že 
v pondělí přijely kamiony s jednotlivými dílci, a když 

všechna auta odjížděla, byla hrubá stavba domu 
kompletní. Samozřejmě pak ještě přišly na řadu 
interiéry a musel se dokončit také prostor okolo 
domu.

 
NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ

Oba chválí i náklady na provoz. Roční náklady na 
elektřinu činí pouhých 11 000 korun, tedy méně 
než tisícovku měsíčně. Dům vytápí krb na dřevo, 
termický solární systém se střešními kolektory 
pomáhá s ohřevem vody. Nechybí ani elektrokotel, 
který slouží spíše jako záloha a Novotní jej během 
roku spustili jen pětkrát.

Manželé Novotní se narodili a vyrostli ve vesnici pod Bílými Karpaty. S místní krajinou jsou 
natolik srostlí, že si nedokázali představit žít někde jinde. Proto se rozhodli pro stavbu domu právě 
v rodné obci. Uprostřed přírody, kde nacházejí klid a harmonii. „Žijeme přesně tak, jak jsme si 
představovali. Doma si vždy skvěle odpočineme a načerpáme nové síly po práci,“ usmívá se 
Ivana Novotná. 
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Kvůli rozpočtu se do vybavení domu bohužel neve-
šel aktivní větrací systém s rekuperací tepla. Novotní ale 
nelitují. „Víme, že je to užitečné, ale nijak bez něj netr-
píme,“ říkají a dodávají, že méně techniky v domě může 
být výhodou. „Nemáme ani žádné inteligentní systémy, 
a technické zařízení jsme ve spolupráci s projektantem 
redukovali na minimum. Vše přitom dobře funguje, nic 
nám nechybí. A možnost, že se něco pokazí, je díky 
tomu menší.“

Během rozhovoru zazní snad jen jediná výhrada. 
A to paradoxně na velikost obytné plochy patrového 
domu. „Trvá dlouho, než to tu všechno uklidím,“ 
rozpřáhne rukama paní Ivana. Bungalov si ale zvolit 
nemohli, protože s dvojgaráží, kterou chtěli, by byl 

příliš rozlehlý a vyplňoval by podstatnou část pozem-
ku. Na tom nyní zbývá dokončit zahradu. „Chceme 
v ní vysázet ovocné stromy, aby dům a jeho okolí do 
místní krajiny dobře zapadly,“ upřesňuje. 

CHTĚLI  JEN HRUBOU STAVBU

Když mluví o Bílých Karpatech a Slovácku, zjihnou. 
Oba se tu narodili a prožili celé dětství. Vladimírova 
rodina navíc v místě již po několik generací podniká. 
Osobní vazby ke Slovácku jsou tak u Novotných velmi 
silné. Dlouho uvažovali o tom, že si v rodné vesnici 
postaví dům, a jakmile se jim naskytla možnost koupit 
zajímavý pozemek na kraji obce, okamžitě na ni kývli. 

Chtěli mít moderní dům, který by ovšem kore-
spondoval s okolní krajinou. Návrh domu pro ně při-
pravil příbuzný – architekt. „Zařídil také potřebnou 
administrativu,“ vzpomínají Novotní. Volba dodavate-
le domu byla podle nich rychlá. Nechali si vypracovat 
cenovou nabídku od několika z nich a jednoznačně 
se rozhodli pro Haas Fertigbau. „Chtěli jsme pouze 
hrubou stavbu, zbytek měli na starosti místní řeme-
slníci spolu s naší rodinnou firmou,“ říkají. 

Nakonec tak byl jedinou komplikací při stavbě 
krb, na který stavební úřad a hasiči hleděli s oba-
vami. „Vše jsme si ale vyjasnili. A na krb nedáme 
dopustit. Pomáhá s vytápěním a také se u něj krásně 
relaxuje,“ uzavírá naše povídání Vladimír Novotný. 

„Nedovedu si představit, že bychom 
čekali na zděný dům se všemi jeho 
složitostmi a technologickými postupy. 
Chtěli jsme v našem domě bydlet 
co nejdříve.“

Vladimír Novotný, majitel domu
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Dům člověk staví většinou jen jednou 
za život. Proto je potřeba důkladně 
promyslet jeho vybavení a zařízení. 
Ve společnosti Haas Fertigbau dobře 
víme, že klienti musí mít při rozhodo-
vání o všech detailech klid, aby vznikl 
dům, v němž bude spokojeně žít třeba 
i několik generací. 

Definitivní podobu domu dotvá-
řejí klienti ve spolupráci s vysoce 
kvalifikovanými odborníky během tzv. 
popisu domu v pražské vzorkovně 
Haas Fertigbau. Vzorkovna zákazní-
kům šetří čas a nervy. Nemusejí totiž 
jezdit po mnoha specializovaných 
vzorkovnách nebo nabídkách různých 
firem, místo toho si mohou na jednom 
místě vybrat vše potřebné – od 
oken přes dveře, kování, střešní 
krytiny, komín, žaluzie a barvy až po 
omítky. Platí přitom, že lidé, kteří se 
o vzorkovnu starají, každoročně mění 
skladbu produktů, aby byla nabídka 

co nejaktuálnější a odpovídala sou-
časným trendům. 

KLIENTI  NA TO MAJÍ 
CELÝ DEN (NEBO I  VÍCE)

Celým procesem výběru ve vzorkovně 
vždy provází klienta kvalifikovaný 
odborník – společně vybírají nejdříve 
prvky exteriéru, poté ladí detaily 
interiéru. Krok za krokem se jim pod 
rukama rodí nový domov. 

„Nikdy na klienty nespěcháme. 
Mohou tu klidně strávit celý den, vzor-
kovnu mají přitom vyhrazenou jen pro 
sebe a nikdo další kromě nich tu není,“ 
říká Pavel Makovec a dodává: „Jakmile 
ve vzorkovně skončí a odjedou domů, 
neznamená to, že ještě svou volbu 
nemohou změnit. Naopak – klientům 
dopřáváme čas na rozmyšlenou. Pokud 
chtějí, mohou své původní návrhy 
upravit.“ 

Funguje to přitom tak, že zhruba 
týden po návštěvě vzorkovny dosta-
nou klienti od společnosti Haas  
Fertigbau kompletní specifikaci 
celého rodinného domu. Tu si mohou 
projít položku po položce, aby se 
ujistili, že je všechno opravdu tak, 
jak si přejí. A pokud chtějí něco 
změnit, mohou do specifikace 
zasáhnout. „Naprosto to respektu-
jeme. Chápeme, že dům není rohlík 
a nekupuje se každý den,“ doplňuje 
Pavlína Heinová, která se rovněž 
stará o klienty v pražské vzorkovně. 

VYBÍRAT JE MOŽNÉ 
I  U PARTNERŮ

Pokud si klient nevybere přímo ve 
vzorkovně, dohodnou mu pracovníci 
Haas Fertigbau návštěvu v některé ze 
vzorkoven partnerů, s nimiž firma spo-
lupracuje. Jejich lidé jsou kvalifikovaní, 

rozumí dřevostavbám a vědí, které 
produkty do rodinných domů Haas 
Fertigbau dobře zapadnou.

Když jsou si klienti jistí, že jsou 
všechny detaily exteriéru i interiéru 
domu navrženy přesně podle jejich 
představ, vznikne tzv. stavební popis, 
který je závazný a řemeslnické party 
na stavbě se jím řídí. Klienti popis 
pouze odsouhlasí, sami si nemusí nic 
zajišťovat. O všechno potřebné se 
postará Haas Fertigbau. 

„Většina lidí zvládne celý proces 
ve vzorkovně během jediné návštěvy, 
ale vůbec nám nevadí, pokud klient 
potřebuje přijet vícekrát. I kdyby měl 
výběr trvat několik týdnů, rádi vyjdeme 
zákazníkům vstříc, protože chceme, 
aby všichni, kteří budou v našich 
domech bydlet, byli maximálně 
spokojeni,“ shodují se Pavel Makovec 
a Pavlína Heinová.

VE VZORKOVNĚ 
ZÍSKÁ DŮM DEF IN IT IVNÍ  PODOBU
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Jednou z největších výhod montovaných dřevo-
staveb je rychlost, s jakou vznikají. Mnoho klientů 
s nadšením říká, že jim rodinný dům na pozemku 
vyrostl doslova před očima. Následující fotografie 
dokumentují, že pokud je připravená základová 
deska, zvládnou řemeslníci postavit i patrový dům 
během pouhých několika hodin. Výstavbu přitom 
nezastaví ani nepřízeň počasí. Proto můžete bydlet 
už do tří měsíců od podpisu smlouvy, a to i když se 
staví během zimy. Něco takového je v případě zděné 
stavby nemožné. 

Na začátku prvního dne stavby přijíždějí 
kamiony s jednotlivými, na míru vyrobenými 

dílci a montéři z nich za pomoci jeřábu začínají 
stavět obvodové zdi rodinného domu. Pro urychlení 
prací jsou v dílcích již zabudována okna s parapety 
a roletami. 

Sehraná parta montérů má jasně daný 
postup, kterým se musí řídit. Dům tak roste 

doslova před očima. V rychlém tempu přibývá jedna 
stěna za druhou. 

Jakmile jsou stěny v přízemí kompletní, při-
chází na řadu izolovaná stropní konstrukce. 

Ta se skládá z několika panelů, které se jeden po 
druhém usazují na obvodové zdi. 

Díky dílcům, připraveným z výroby přesně 
na míru, je přízemí nového domu hotové 

během několika hodin. A následuje stavba druhé-
ho patra. 

Také nadzemní podlaží se staví z prefab-
rikovaných dílců, stavba tak velmi rychle 

pokračuje.

Druhé patro je hotové a na řadu přichází 
střecha. Řemeslníci nasadí předpřipravený 

krov a mají přichystaný kompletní základ střechy. 

Základ střechy je hotový, řemeslníci na něj 
pokládají střešní krytinu. Všechny kroky 

následují v rychlém sledu po sobě, na stavbě nejsou 
žádné prostoje. Na nic se nemusí čekat, nic nemusí 
dlouze schnout. 

Střešní krytina je položena, dům je 
prakticky kompletní. Montéři sundají lešení 

a řemeslníci se pustí do dokončovacích prací v domě 
a okolo něj. 
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ÚSPORY ZA ENERGIE: 
DOMY HAAS FERTIGBAU ŠETŘÍ 
VAŠI  PENĚŽENKU

Minimální energetická náročnost je 
jednou z hlavních výhod dřevosta-
veb. Právě snižování nákladů na 
energie je trendem současnosti. 
Klienti požadují co největší variabili-
tu při volbě topného systému a díky 
velkému rozvoji technologií si mohou 
v současnosti vybírat z pestré 
škály možností. Všechny existující 
systémy vytápění jsou samozřejmě 
i v nabídce dřevostaveb společnosti 
Haas Fertigbau. 

V rodinných domech Haas 
Fertigbau se běžně používá ústřední 
systém vytápění s otopnými tělesy 
nebo podlahový systém ústředního 
vytápění, obojí s různými zdroji tepla. 
Zákazník si může vybrat elektrokotel 
s akumulací i bez ní, plynový konden-
zační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na 
biomasu, elektrické podlahové topné 
systémy, elektrické přímotopy nebo 
teplovzdušné vytápění. 

Výstavba domů s téměř nulovou 
spotřebou vyžaduje i výrobu významné-
ho podílu energie z vlastních obnovitel-
ných zdrojů, proto Haas Fertigbau nabízí 
rovněž termické či fotovoltaické solární 
systémy špičkové kvality, které lze na-
vrhnout klientům na míru přesně podle 
jejich požadavků. Tyto systémy dokážou 
pokrýt běžnou spotřebu elektrické 
energie v domácnosti a teplé vody. 

REKUPERACE SNÍŽÍ  NÁKLADY 
AŽ O 50 PROCENT

Nechybí ani systém řízeného větrání 
s rekuperací, a to jak decentrální, tak 
centrální. Rekuperace zajišťuje nepře-
tržitou výměnu vzduchu s minimální 
ztrátou energie. Přiváděný venkovní 
vzduch prochází přes rekuperační 
výměník uvnitř vzduchotechnické 
jednotky, do něhož z druhé strany 
vstupuje teplý odpadní vzduch z ob-

jektu. Čerstvý vzduch se ohřeje, aniž 
by se zvyšovaly náklady na vytápění. 
Rekuperace jsou velmi výkonné – 
zpětně získávají až 95 procent tepla 
z odváděného vzduchu. 

Rekuperace chrání před pra-
chem, pylem a hlukem a zamezují 
vzniku plísní. Volitelným doplňkem 
rekuperací je entalpický výměník 
tepla, který dokáže nejen ohřívat 
čerstvý vzduch, ale předává do něj 
i potřebnou vlhkost, a optimalizuje tak 
relativní vlhkost vzduchu v interiéru. 

Už samotnou rekuperací lze 
ušetřit až 50 procent nákladů na vy-
tápění. V kombinaci s dalšími systémy 
používanými v rodinných domech 
Haas Fertigbau je toto číslo ještě vý-
raznější. Mnozí majitelé dřevostaveb 
tak bývají příjemně překvapeni, když 
je jejich roční vyúčtování energií často 
výrazně nižší než v původních do-
mech, a dokonce i v menších bytech. 

HAAS FERTIGBAU JE 
PŘIPRAVEN NA NULOVÉ 
DOMY

Od roku 2020 se budou stavět jen 
domy s téměř nulovou spotřebou 
energie. Společnost Haas  Fertigbau 
staví takové domy již dnes a na 
evropské nařízení je tak dobře 
připravena. Konstrukční systém dřevo-
staveb umožňuje vybírat si z několika 
provedení certifikované vnější stěny 
Thermo-Protect, a to jak s parozábra-
nou, tak parobrzdou. 

I základní vnější stěna Thermo-
-Protect Premium veškerá kritéria 
domů s nízkou spotřebou energie 
splňuje – její koeficient prostupu 
tepla je U = 0,14 W/m2K. Provedení 
Thermo-Protect Premium Plus 
přináší ještě výraznější úsporu při 
vytápění – jeho koeficient je dokonce 
U = 0,099 W/m2K. 
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TECHNOLOGIE STĚN: 
PAROZÁBRANA NEBO PAROBRZDA

Jedním z klíčových prvků každého 
domu jsou vnější stěny. Jejich důleži-
tou úlohou je, aby dům odolal mrazi-
vým i horkým měsícům, uchoval pro 
obyvatele komfortní tepelnou pohodu 
uvnitř domu a ušetřil jim rovněž peníze 
za energie. V případě montovaných 
dřevostaveb Haas Fertigbau platí 
všechny tyto body beze zbytku. Rodin-
né domy uchovají zásluhou použitého 
konstrukčního systému stabilní teplotu 
v létě i zimě a uspořené finance díky 
nim opravdu poznáte. 

O tepelný komfort a nízké náklady 
na energie se starají certifikované 
vnější stěny Thermo-Protect, které 
jsou vybaveny jak parozábranou, tak 
i parobrzdou. 

DIFUZNĚ UZAVŘENÝ SYSTÉM: 
SYSTÉM S PAROZÁBRANOU

Parozábranu, nebo chcete-li difuzně 
uzavřený systém, využívá Haas 
Fertigbau již přes 40 let a funguje 
v tisícovkách domů po celé Evropě. 
Princip spočívá v tom, že jsou nosné 
konstrukce vnějších stěn spolu s dal-

šími důležitými vrstvami dokonale 
chráněny proti pronikání vlhkosti. 
K tomu slouží parotěsná fólie. 

Fólie zajišťuje, aby byla vnější 
stěna neustále naprosto suchá 
a funkční. V domech Haas Fertigbau 
bývá parozábrana umístěna uvnitř tzv. 
dvoupláště, je tedy z obou stran pevně 
sevřená dvěma vrstvami vnitřního 
opláštění stěn. Díky tomu lze stěnu 
používat beze strachu z narušení 
fólie – na celou plochu je možné věšet 
obrázky, police, skříňky apod. 

DIFUZNĚ OTEVŘENÝ SYSTÉM: 
SYSTÉM S PAROBRZDOU

Ve srovnání s parozábranou je pa-
robrzda relativně novým systémem, 
který se používá teprve několik let. 
I tak má ale tzv. difuzně otevřený 
systém velkou budoucnost a může 
sloužit jako rovnocenná alternativa 
osvědčených konstrukcí s parozá-
branou. 

V čem je parobrzda jiná? Dovoluje 
části vlhkosti z interiéru proniknout do 
konstrukce vnějších stěn, prostoupit jí 

a následně se odpařit ven. Funguje tak 
spíše jako regulace – jednoduše za-
braňuje vstupu nadměrného množství 
vlhkosti. Rychlý prostup vlhkosti skrz 
konstrukci a její následné odpaření 
zajišťují materiály s nízkým difuzním 
odporem ve skladbě vnější stěny. 
To se týká jak tepelných izolací, tak 
i samotné fasády. 

Také parobrzda je umístěna v tzv. 
dvouplášti a je oboustranně sevřená 
vrstvami sádrokartonu a OSB desky. 
Toto řešení spolu s monolitickými 
betonovými konstrukcemi podlah při-
spívá k prvotřídní akustice rodinných 
domů Haas Fertigbau. 

POROVNÁNÍ

Oba systémy skvěle fungují. Pokud 
máte rádi tradiční řešení, zvolte 
parozábranu, pokud jste příznivcem 
novinek, můžete sáhnout po parobrz-
dě. V prvotřídním certifikovaném 
provedení Thermo-Project tvoří obě 
provedení hlavní součást nízkoener-
getických rodinných domů Haas 
Fertigbau. 
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Dům, který 
dýchá? 
Tak to není

Zaslechli jste v souvislosti se 
systémem parobrzdy zmínku o tom, 
že takový dům více „dýchá“? Nic 
takového neplatí. Parozábrana ani 
parobrzda neřeší otázku větrání ro-
dinných domů, jejich úkol je odlišný. 
Dostatečný odvod vlhkosti z interiéru 
zajistíte vždy jen přirozeným větrá-
ním, případně využitím decentrál-
ního či centrálního řízeného větrání 
s rekuperací. 

1. silikonová omítka vyztužená
2. 60mm měkká dřevovláknitá 

deska
3. 2× 100mm izolační deska  

z minerální vlny
4. parobrzdná zábrana
5. 16mm dřevotřísková deska P4
6. 12,5mm sádrokartonová deska
7. 200mm masivní rámová 

konstrukce
8. zakládací lišta AI
9. práh s ukotvením

PRŮŘEZ DIFUZNĚ 
OTEVŘENOU 
STĚNOU

1. organická omítka vyztužená
2. 100mm deska stabilizované 

pěnové hmoty
3. 13mm dřevotřísková deska P5
4. 2× 100mm izolační deska 

z minerální vlny
5. 13mm dřevotřísková deska P4
6. parozábrana
7. 12,5mm sádrokartonová deska
8. zakládací lišta Al
9. 200mm masivní rámová 

konstrukce
10. práh s ukotvením

PRŮŘEZ DIFUZNĚ 
UZAVŘENOU 
STĚNOU

THERMO-PROTECT PREMIUM  
U = 0,14 W/m2K

THERMO-PROTECT DIFU AKTIV  
U = 0,17 W/m2K

34,3 cm
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ZE DŘEVA UMÍME NEJEN 
RODINNÉ DOMY. STAVBY PRO VEŘEJNÝ 
I  SOUKROMÝ SEKTOR

Pokud chtějí obce rychle zajistit dostatečný počet míst ve 
školkách či školách, je pro ně nejlepším řešením právě 
technologie montovaných dřevostaveb, neboť samotná stav-
ba mateřské školy trvá od převzetí staveniště do předání 
klíčů pouhých 5 měsíců. Dřevostavby je možné využít i pro 
kancelářské prostory pro místní úřady, zdravotní střediska, 

domy s pečovatelskou službou, sociální byty, klubovny, 
družiny a společenská a kulturní centra.

Nejde přitom o nic nového – společnost Haas Fertigbau 
během několika desítek let postavila už celou řadu takových 
komunálních budov po celé republice. Podívejte se na 
některé z nich.

Mateřská škola v Babicích 
se líbí nejen dětem a rodičům, 
ale i odborné veřejnosti – 
získala 1. místo v soutěži 
Dřevostavba roku 2014
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Dřevostavby nemusejí fungovat jen jako rodinné domy. Všechny výhody dřevostaveb je 
možné využít rovněž při komunální výstavbě a v oblasti staveb občanské vybavenosti. Kvalitní 
certifikovaný systém Haas Fertigbau umožňuje postavit i rozsáhlejší nízkoenergetickou dřevostavbu 
velmi rychle a v pozdějším provozu pak taková budova šetří peníze, neboť spotřebovává jen 
minimum energií. 

Interiér mateřské 
školy Zlosyň

Mateřská škola 
v Babicích je určena 
pro 50 dětí

Mateřská škola 
Bradlec

Mateřská škola Kropáčova Vrutice 
nabízí zázemí pro 27 předškoláčků

Mateřská škola Zlosyň vyrostla  
za pouhé tři měsíce
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Technologie montovaných dřevostaveb dovoluje postavit 
prakticky jakoukoliv budovu, aniž by se prodloužila 
rychlost výstavby. Dřevostavby tedy mohou sloužit 
i jako sportovní haly, bazény, jízdárny, kravíny a další 
průmyslové či zemědělské objekty. Pro zemědělské, 

průmyslové i sportovní stavby jsou použity konstrukce 
z lepeného lamelového dřeva. Haas Fertigbau Chanovice 
navrhuje konstrukce ve všech statických schématech. 
Těmito konstrukcemi je možné překlenout značná roz-
pětí a tvar konstrukce lze přizpůsobit téměř jakémukoliv 

přání zákazníka. Dřevěné konstrukce jsou využitelné 
také v dalších obměnách – například jako lávka přes 
potok. Výhodou je dlouhá životnost a minimální nároky 
na údržbu. Podívejte se na vybrané dřevostavby, které 
už Haas Fertigbau v České republice postavil.

Bazén v Sušici Sportovní hala Jindřichův Hradec Ohniště Olšová Vrata

NEJEN BYDLENÍ. DŘEVOSTAVBY SLOUŽÍ 
V  MNOHA DALŠÍCH OBLASTECH
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Pokud nemá klient ze soukromé či veřejné sféry jasnou představu, 
jak má budova vypadat, může využít odborníky Haas Fertigbau. Na počátku 
tedy jen předá stavební pozemek a o zbytek se v souladu s jeho přáními 
postará zkušený tým společnosti Haas Fertigbau – zajistí projekční práce i to, 
aby budova splňovala všechny nároky od estetických přes hygienické, akustické 
až po požárně-bezpečnostní. 

Apartmány golfový resort Dýšina Lávka v golfovém resortu DýšinaJízdárna Statenice Sklářské muzeum Nový Bor
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 Centrála firmy a vzorový dům
 Vzorový dům
 Referenční dům
 Obchodní kancelář
 Regionální obchodní zástupci

Nitra (Slovensko)

Bratislava (Slovensko)

Liberec

Trutnov
Ústí nad Labem

Děčín

Most

Karlovy Vary

Plzeň

Klatovy Tábor

Benešov
Svitavy

Domažlice

České Budějovice

Mníšek pod Brdy

Mladá Boleslav

Chanovice

Hradec Králové

Ostrava

Kladno

Praha

Rýmařov

Blansko

Brno
Zlín

ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKO

Sídlo společnosti
a vzorový dům
Chanovice 102
341 01 Horažďovice

T +420 372 483 111
F +420 372 483 867
E chanovice@haas-fertigbau.cz

www.haas-fertigbau.cz

Obchodní centrum Praha 
a vzorový dům
Černokostelecká 616/143
108 00 Praha 10

T +420 281 000 882
F +420 281 000 880

Obchodní centrum Brno 
a vzorový dům
Eden 3000, areál BVV,  
Brána č. 9a, Výstaviště 1
647 00 Brno

T +420 732 236 483

Vzorový dům Kladno
Dolany 83
273 51 Unhošť

T +420 312 690 156
F +420 312 690 155
E dolany@haas-fertigbau.cz

Kontakty

Vydává: Haas Fertigbau Chanovice s.r.o., Chanovice 102, 341 01 Horažďovice 
Redakční rada: Ing. Ladislav Kameník, Ing. Ema Matějů | Produkce a grafické zpracování: Corporate Publishing s.r.o.,
www.copu.cz | Foto: archiv, www.shutterstock.com | Jazyková korektura: Proofreading.cz | Tisk: TNM PRINT s.r.o.
Přes pečlivé zpracování neručíme za případné chyby. Vyobrazené domy se mohou lišit  
od standardního provedení, včetně barevnosti.

Tiráž



HISTORIE
HAAS FERTIGBAU

1994 
založení společnosti 
Haas Fertigbau Chanovice

2001
ničivý požár závodu 
v Chanovicích

2002
stavba penzionů 
včetně aquaparku 
ve Špindlerově 
Mlýně

2005
olympijská vesnice 
v italském Pragelatu 
pro ZOH v Turíně 
2006

2006
Dům roku 2006 – cena 
odborné poroty pro dům 
Basic Line Venezia v anketě 
časopisu Můj dům

2007
Top dům 2007 – ocenění 

v anketě časopisu Dům 
a zahrada za projekt 

a realizaci domu Star Line B

2009
Haas Fertigbau Chanovice 
začíná znovu stavět 
mateřské školy, do roku 
2014 jich vyrostlo v České 
republice již osm

2010
Top dům 2010 – ocenění 
v anketě časopisu Dům 
a  zahrada za projekt a reali-
zaci domu Basic Line 116

2011
rozdělení na dvě 

společnosti: Haas 
Fertigbau a Holz-

industrie Chanovice

2013
Top dům 2013 – 

ocenění za projekt 
a realizaci domu 

Harmony 9

2014
Dřevěná stavba roku 

2014 – ocenění za 
mateřskou školu 

v Babicích u Říčan

2015
Dům roku 2015 – 
 ocenění v anketě 

časopisu Dům 
a zahrada za projekt 

domu Instinkt 2,
ocenění časopisu Můj 
dům za projekt domu 

Inspirace 3 – 2. místo 

V Německu má Haas Fertigbau dlouhou a úspěšnou tradici již od roku 1972. 
V České republice funguje od roku 1994 a za uplynulých více než 20 let postavil 
tisíce domů po celé zemi.

HISTORIE HAAS FERTIGBAU

23

2016
uvedení dvou nových typů bungalovů 

Rio a Madera, které se okamžitě 
staly favority u zákazníků



JUBILÉE SI 
ZAMILUJETE

Patrový rodinný dům Jubilée zdařile 
kombinuje tradici a modernu – 
v exteriéru i interiéru. Díky tomu je 
populární u veřejnosti a úspěšný 
u odborníků. V Německu, Rakousku 
a Švýcarsku již získal řadu ocenění. 
Zamilujete si ho i vy. 

Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.
Chanovice 102
341 01 Horažďovice

T +420 372 483 111
F +420 372 483 867
E chanovice@haas-fertigbau.cz

www.haas-fertigbau.cz


