
Keramické 
domy 



Získejte s námi množství výhod 

1. Projekt ZDARMA 
Výběr z mnoha projektových řešení 
Rodinných domů 

2.    Stavební povolení 
Naše součinnost u stavebního povolení 

3.   Financování 
Výhodné programy s komplexním 
financováním 

4.   Výstavba 
Celá výstavba je pro každého klienta 
šitá na míru dle jeho potřeb a snů 

5.   Kolaudace 
Naše součinnost při kolaudaci  
Vašeho domu na klíč 

6.   Zkušenosti s výstavbou 
Máme za sebou více než 1 000  
postavených rodinných domů  



RODINNÝ DŮM ES_AC_INDIA_G2_WERSJA_B_CE 

Vyhotovení domu 
I. stupeň HRUBÁ STAVBA 
II. stupeň EXTERIÉR NA KLÍČ 
III. stupeň DŮM NA KLÍČ 

120,92 m2, 4 pokoje 

Moderní 4-pokojový okouzlující dům, který bude 
krásnou výzdobou jakékoliv krajiny. Předností domu 
jsou prosklené plochy, přes které proniká do interiéru 
velké množství světla. Dům je rozdělený na denní a 
noční část. Denní tvoří obývací pokoj s krbem, 
jídelním koutem a kuchyní a tu noční dvě velké 
ložnice, komfortní ložnice se šatníkem a koupelnou. 
 
*Energetická náročnost A0, tepelné čerpadlo a větrání s rekuperací tepla 
nejsou v ceně domu. 



RODINNÝ DŮM ES_an_blanka_ce 

Vyhotovení domu 
I. stupeň HRUBÁ STAVBA 
II. stupeň EXTERIÉR NA KLÍČ 
III. stupeň DŮM NA KLÍČ 

99,90 m2, 4 pokoje 

Moderní 4-pokojový bungalov s garáží. Otevřená 
denní zóna domu se skládá z kuchyně se spíží a 
prostorným obývacím pokojem. V zadní části domu 
jsou tři ložnice a větší koupelna. Moderní koncepce 
designu domu je zdůrazněná rohovými okny a velkým 
posuvným zasklením obývacího pokoje, které v létě 
umožňuje včlenit zahradu do prostoru rodinného a 
společenského života. 
 
*Energetická náročnost A0, tepelné čerpadlo a větrání s rekuperací tepla 
nejsou v ceně domu. 



RODINNÝ DŮM ES_at_qubus_ii 

Vyhotovení domu 
I. stupeň HRUBÁ STAVBA 
II. stupeň EXTERIÉR NA KLÍČ 
III. stupeň DŮM NA KLÍČ 

141,50 m2, 6 pokojů 

Moderní 6-pokojový rodinný dům s poschodím. 
Přízemí dominuje velký prostor obývacího pokoje  
s jídelnou. Na poschodí jsou čtyři ložnice a prostorná 
koupelna. Interiér domu je zajímavý svým 
prostorným, slunečným charakterem. Komfortní 
funkční uspořádání doplňuje rekreační zóna terasy. 
 
*Energetická náročnost A0, tepelné čerpadlo a větrání s rekuperací tepla 
nejsou v ceně domu. 



RODINNÝ DŮM ES_ac_ralf_g1_ce 

Vyhotovení domu 
I. stupeň HRUBÁ STAVBA 
II. stupeň EXTERIÉR NA KLÍČ 
III. stupeň DŮM NA KLÍČ 

88,27 m2, 3 pokoje 

Moderní rodinný dům vhodný pro 3-člennou rodinu. 
Výhodou domu je prostorná denní zóna s velkým 
zasklením a krásným výhledem do zahrady. Noční 
zónu tvoří 2 pokoje a koupelna. Součástí domu je také 
garáž pro jedno auto. 
 
*Energetická náročnost A0, tepelné čerpadlo a větrání s rekuperací tepla 
nejsou v ceně domu. 



RODINNÝ DŮM ES_ac_glen_g1_ce 

Vyhotovení domu 
I. stupeň HRUBÁ STAVBA 
II. stupeň EXTERIÉR NA KLÍČ 
III. stupeň DŮM NA KLÍČ 

121,71 m2, 4 pokoje 

Moderní jednoposchoďový dům, bez suterénu,  
s garáží pro jedno auto. Velkou výhodou domu je 
funkční rozložení pokojů. V přízemí byla navrhnuta 
denní zóna: komfortní obývací pokoj s krbem, světlá 
kuchyně se spíží a jídelnou. V noční zóně byly tři 
ložnice a koupelna. Kromě toho je dům vybavený 
velkou praktickou technickou místností s přístupem 
do zahrady. Venkovní zóna domu je prostorná, 
částečně krytá terasa je přístupná z obývacího pokoje. 
 
*Energetická náročnost A0, tepelné čerpadlo a větrání s rekuperací tepla 
nejsou v ceně domu. 



Výhody Prefabrikovaných domů 

1. Rychlost výstavby - již za 4 dny 
už i se střešní konstrukcí. 

2. Keramické domy jsou zhotoveny  
ze stěnových prefabrikátů vyrobených 
výhradně na bázi přírodních materiálů. 

3. Lehké keramické konstrukce jako 
celostěnové prefabrikáty dle požadavků 
projektantů a klientů. V prefabrikátech 
jsou zabudovány všechny instalace 
a samotné povrchové úpravy interiéru lze 
realizovat už jen stěrkou či nátěrem. 

4. Energetické hodnoty stěn jsou  
v souladu s platnými energetickými 
normami. 

5. Finanční nenáročnost – přesné 
kalkulace, možnost financovat stavbu  
v etapách, úspora energie a času,  
který znamená peníze. 

6.   Technicko-estetické kvality a přesnost  
prefabrikátu se pohybuje v milimetrech. 



Kompletní dokončení 

Kompletní dokončení I. Stupeň - Hrubá stavba II. Stupeň - Exteriér na klíč III. Stupeň - Dům na klíč 

Hrubá stavba OK OK OK 

Střecha a krov OK OK OK 

Vnějí okna a dveře   OK OK 

Klempířské práce   OK OK 

Vnější fasáda včetně zateplení   OK OK 

Elektroinstalace Předpříprava Předpříprava OK 

Vytápění Předpříprava Předpříprava OK 

Sádrokrartonové podhledy včetně střešní izolace     OK 

Malby a nátěry     OK 

Keramické obklady, dlaždice a ostatní podlahové vrstvy     OK 

Sanitární vybavení     OK 

Vnitřrní dveře se zárubněmi     OK 



Popis dokončení 

Popis dokončení I. Stupeň - Hrubá stavba II. Stupeň - Exteriér na klíč III. Stupeň - Dům na klíč 

  

Dům je stavebně hotov. Je 
nutné realizovat kompletní 
interiér domu, jako je 
zateplení podkroví, rozvody 
vody a topení, finalizaci 
elektroinstalace a 
sádrokartony. Dále dokončit 
exteriér domu, tedy okna, 
dveře, fasádu, klempířské 
práce a jiné. 

Dům je stavebně dokončen. 
Zbývá dodělat vnitřní finalizaci 
povrchu: obklady, dlažby, 
podlahové krytiny, malbu, 
osazení sanitární keramiky a 
instalaci vnitřních dveří. 

Dům je vybaven, plně funkční 
připravený k okamžitému 
nastěhování. Hotovy jsou 
všechny dokončovací práce, 
podhledy, obklady, dlažby i 
závěrečný úklid. 



Materiál pro výrobu stěn keramických domů 

Stěny jsou prefabrikované. Keramické 
montované domy jsou vyrobeny výhradně  
z přírodních materiálů. Jejich životnost je 
časově neomezená tak, jako u domů z cihel. 
Stejně jsou srovnatelné i kvalitativní parametry 
(paropropustnost, zvuková a tepelná izolace), 
avšak díky technologii výroby celých stěn se 
zabudovanou předpřípravou na sítě stále 
získáte výhody plynoucí z výstavby 
montovaných domů.  

Spojením čtyř (LIAPOR, SIOPOR, CEMENT a VODA) zásadních komponentů 
vznikne unikátní stavební materiál. Keramický kompozit, prefabrikované 
celostěnové keramické dílce, ze kterých se montují keramické domy. 

Můžete bydlet v novém rodinném 
domě v rekordně krátkém čase, a to bez 
jakýchkoliv chemických a nežádoucích 
biologických vlivů na zdraví celé Vaší 
rodiny. 



3D řez základové desky a stěny 



Řez konstrukcí 



Nové bydlení přesně podle Vás 

Balík Superior 
Vyberte si vlastní okna, vchodové dveře, garážová vrata, stínící techniku, vytápění, 
rekuperaci vzduchu, kompletně vybavení interiéru domu dle přesně Vašich představ 
z nabídky našich ověřených dodavatelů. Pro více dodavatelů nás kontaktujte. 


	Snímek číslo 1
	Snímek číslo 2
	Snímek číslo 3
	Snímek číslo 4
	Snímek číslo 5
	Snímek číslo 6
	Snímek číslo 7
	Snímek číslo 8
	Snímek číslo 9
	Snímek číslo 10
	Snímek číslo 11
	Snímek číslo 12
	Snímek číslo 13
	Snímek číslo 14

