
PROJEKTUJEME A STAVÍME BYDLENÍ PRO LIDI V 
ČESKÉ REPUBLICE. 
Tvoříme hezčí a šťastnější život.

EngiSupport

www.engisupport.com



CO OD NÁS MŮŽETE ČEKAT

BUDUJEME NOVÉ NÁVYKY 
ZÁKAZNÍKŮ

Každý padesátý zákazník se vrací k 
nám pro další projekt.

PRINÁŠÍME NAŠE NOVÉ SLUŽBY

S každým projektem u nás získáte
bonus služby.

ŠÍŘÍME NAŠE DOBRÉ JMÉNO

Spokojený zákazník o Ńás řekne třem
svým známým.

ODMĚNÍME VÁS ZA ZÁKAZNÍKA,

KTERÉHO K NÁM REÁLNĚ PŘIVEDETE

Doporučte nás známému.



Počet PROJEKTŮ u nás

PARTNERŮ s námi spolupracuje

100 % SLOVENSKÉ Vlastnictví

zákazníci u nás zanechávají

HODNOCENÍ prům. 9,2 z 10

ZASTOUPENÍ i na českém trhu

ENGISUPPORT V ČÍSLECH

50+

100 %

9,2

CZ

200+



V ČEM JSME
JEDINEČNÍ?

ČÍM SA MŮŽEME POCHLUBIT

JAKO JEDINÍ NA TRHU?



ZÍSKEJTE S NÁMI MNOŽSTVÍ VÝHOD A 
NEZTRÁCEJTE ČAS.

1. PROJEKT ZDARMA
Výběr z množství projektových řešení rodinných domů

2. STAVEBNÉ POVOLENÍ ZDARMA
Všechno potřebné zabezpečíme za Vás

3. FINANCOVANÍ
Výhodné programy s komplexním financovaním

4. VÝSTAVBA
Výstavba domu na klíč šitá na míru

5. KOLAUDACE ZDARMA
Naše součinnost při kolaudaci domu na klíč



PROJEKT ZDARMA 
více na https://engisupport.com/

MÁM ZÁJEM O VÝSTAVBU NA KLÍČ



TOP 5 PROJEKTŮ
V ČESKÉ REPUBLICE



RODINNÝ DŮM ES_AC_INDIA_G2_WERSJA_B_CE
120,92 m2, 4 pokoje

• Moderní 4-pokojový okouzlující dům, který
bude krásnou výzdobou jakékoliv krajiny.  
Předností domu je velké prosklení, přes
které proniká do interiéru množství světla. 
Dům je rozdělený na denní a noční část. 
Denní tvoří obývací pokoj s krbem, jídelním
koutem a kuchyní, noční dvě velké ložnice, 
komfortní ložnice se šatníkem a koupelnou.

• *Energetická náročnost A0, tepelné čerpadlo          
a větrání s rekuperací tepla nejsou v ceně domu.

VYHOTOVENÍ DOMU

I. stupeň HOLOSTAVBA 

II. stupeň EXTERIÉR NA KLÍČ

III. stupeň DŮM NA KLÍČ 



RODINNÝ DŮM ES_an_blanka_ce,
99,90 m2, 4 pokoje

Moderní 4-pokojový bungalov s garáží. 
Otevřená denní zóna domu se skládá
z kuchyně se spíží a prostorním obývacím 
pokojem. V zadní části domu jsou tři ložnice
a větší koupelna. Moderní koncepce dizajnu 
domu je zdůraznená rohovými oknami a 
velkým posuvným zasklením obývacího
pokoje, ktoré umožňuje v léte včlenit zahradu
do prostoru rodinného a společenského
života.

*Energetická náročnost A0, tepelné čerpadlo a 
větrání s rekuperací tepla nejsou v cene domu. 

VYHOTOVENÍ DOMU

I. stupeň HOLOSTAVBA 

II. stupeň EXTERIÉR NA KLÍČ

III. stupeň DŮM NA KLÍČ



RODINNÝ DŮM  
ES_at_qubus_ii
141,50 m2, 6 pokojů

Moderní 6-pokojový rodinný dům s 
poschodím. Přízemí dominuje velkoprostor
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. 

VYHOTOVENÍ DOMU

I. stupeň HOLOSTAVBA 

II. stupeň EXTERIÉR NA KLÍČ

III. stupeň DŮM NA KLÍČ



RODINNÝ DŮM ES_ac_ralf_g1_ce
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. 

VYHOTOVENÍ DOMU

I. stupeň HOLOSTAVBA

II. stupeň EXTERIÉR NA KLÍČ 

III. stupeň DŮM NA KLÍČ 



RODINNÝ DŮM ES_ac_glen_g1_ce
121,71 m2, 4 pokoje

Moderní jednoposchodový dům, bez suterénu, 
s garáží pro jedno auto. Velkou výhodou domu 
je funkční rozloženení pokojů. V přízemí byla
navrhnuta denní zóna: komfortní obývací pokoj 
s krbem, světlá kuchyně se špízí a jídelnou.       
V noční zóně byly tři ložnice a koupelna. Kromě
toho je dům vybavený velkou praktickou 
technickou místností s přístupem do zahrady. 
Okouzlujícía zóna domu je prostorná, částečně
krytá terasa přístupná z obývacího pokoje. 

*Energetická náročnost A0, tepelné čerpadlo                 
a větrání s rekuperací tepla nejsou v ceně domu.  

VYHOTOVENÍ DOMU

I. stupeň HOLOSTAVBA 

II. stupeň EXTERIÉR NA KLÍČ

III. stupeň DŮM NA KLÍČ



1. RYCHLOST VÝSTAVBY JIŽ ZA 4 DNY už i se střešní konstrukcí .

2. Keramické domy jsou zhotoveny zo stěnových prefabrikátů vyrobených výhradně na
bázi PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ.

3. Lehké keramické konstrukce jako celo stěnové 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. TENERGETICKÉ 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.

VÝHODY PREFABRIKOVANÝDŮM



VYBERTE SI VE KTERÉ FÁZI
PŘEDÁME DŮM

Většina dodávek rodinných domu je prováděna na 
klíč. Pokud však chcete jít ve šlépějích tradice 
kutilství a svépomocného stavebnictví, není 
problém se na stavbě částečné podílet. Při 

objednávce si zvolíte stupeň vyhotovení domu ve 
variante: 

I. Stupeň HOLOSTAVBA

II. II.Stupeň EXTERIÉR NA KLÍČ

III. III.Stupeň DŮM NA KLÍČ







MONTOVANÉDOMY
MATERIÁL │ VÝROBA
MONTÁŽ 



Stěny jsou prefabrikované.
Keramické montované domy jsou
vyrobeny výhradně z přírodních

materiálů. Jejich životnost je časově
neomezená tak jako u cihly. 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. Můžete bydlet v novém rodinném
domě v rekordně krátkém čase a to bez 
jakýchkoliv chemických a nežádoucích
biologických vlivů na zdraví celé Vaší

rodiny.

MATERIÁL
PRO VÝROBU STĚNY
KERAMICKÝ DŮM.



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.

KERAMICKÁSTĚNA



VÝROBA



Keramické montované domy jsou nejrychlejší volbou výstavby.
Montáž ekologického domu z keramických prefabrikovaných stěn trvá pár hodin v 
závislosti na zastavěné plochy. Díky zabudované předúpravě pro rozvody vody a elektřiny
ve stěnách, je i následné dokončení rychlejší a jednodušší. Žádné bourání, sekání ani
dodatečná instalace. Podle projektové dokumentace Vám stěny vyrobíme na míru, i s 
předpřípravou pro ostatní požadované zařízení jako je rekuperace, čerpadla, atd. 
Obvodové stěny jsou vyrobeny již se základní tepelnou izolací a na dokončení interiéru
stěn postačí stěrka, bez nutnosti nanášení omítky a síťky.

MONTÁŽ
MONTOVANÉHODOMU





3DŘEZ ZÁKLADOVÉ DESKY A STĚNA



ŘEZ KONSTRUKCÍ







VIZUALIZACE RODINNÝCH DOMŮ
Každý nemá představivost a nedokáže si z technických výkresů reálně
představit, jak bude dům vypadat. Vizualizace je jedinečná příležitost, jak si 
ověřit všechno, co bylo ve Vašich představách. Stejně jako když se staví dům, 
tak musí dům projít stejným postupem výstavby v 3D prostředí. Součástí
vizualizace exteriéru může být i vizualizace interiéru, která Vám dokonale 
odprezentuje prostor budoucího bydlení.



3D VIZUALIZACE INTERIÉRU S FOTOREALISTICKOU 
KVALITOU VÝSTUPU
BYT S EMOCEMI

Zařízení interiéru jsme schopní vymodelovat z dodaných podkladů, nebo 
použijeme vlastní z profesionálních knihoven. Díky dnešnímu výpočtovému 
výkonu moderních grafických stanic a programů se vizualizace interiéru 
dostává do roviny, kdy cokoliv jiného, než fotorealistický výstup vizualizace
zachytávající přesnou podobu interiéru, je nežádoucí.



ENGISUPPORTBONUS SLUŽBY

ENGISUPPORT SMARTHOME
inteligentní technologie a služby

ENGISUPPORT HOMEINSURANCE
pojištění nehnutelnosti s domácností

ENGISUPPORT ENERGYCERTIFICATE
posouzení energetické úrovně domu – energetický certifikát

ENGISUPPORT HOMECHECKING
služba inspekce s revizí domu a zařízení v průběhu jeho životnosti



I. STUPEŇ VYHOTOVENÍ 
HOLOSTAVBA  EXTERIÉR I INTERIÉR

11000 Kč s DPH/m2  (zastavěná plocha na podlaží, DPH 15%)

II. STUPEŇ VYHOTOVENÍ 
EXTERIÉR NA KLÍČ A INTERIÉR JAKO HOLOSTAVBA

16000 Kč s DPH/m2  (zastavěná plocha na podlaží, DPH 15%)

III. STUPEŇ VYHOTOVENÍ 
DŮM NA KLÍČ

22000 Kč s DPH/m2  (zastavěná plocha na podlaží, DPH 15%)

©, EngiSupport ČESKÁ REPUBLIKA

www.engisupport.com | info.cz@engisupport.com | +420 728 499 984
Ceny výstavby domu sa můžou měnit v závislosti na vybraných materiálech k výstavbě. Uvedené ceny jsou

pouze orientační a budou potvrzeny až při podpise smlouvy o dílo.

ORIENTAČNÍ CENY DŮM

http://www.engisupport.com/
mailto:info.cz@engisupport.com


KATALOG VYBAVENÍ
STANDARD │ PREMIUM 
SUPERIOR



INTERIÉROVÉ DVEŘE 
STANDARD

Nerezová klika BERTA s kulatou rozetou v 
povrchu nerez matný 

Nerezová klika LENKA s kulatou rozetou v 
povrchu nerez matný

DEKOR TYP POVRCH VÝPLŇ 
QUATRO plné bílé – akryl lak DTD 



INTERIÉROVÉ DVEŘE
PREMIUM

Nerezová klika BERTA s kulatou rozetou v 
povrchu nerez matný 

Nerezová klika LENKA s kulatou rozetou v 
povrchu nerez matný

DEKOR TYP POVRCH VÝPLŇ 
QUATRO prosklené, bílé – akryl lak DTD 



INTERIÉROVÉ DVEŘE
PREMIUM

DEKOR TYP POVRCH VÝPLŇ 
DUB PŘÍRODNÍ VERTIKÁLNÍ plné, CPL PREMIUM DTD 
DUB PŘÍRODNÍ HORIZONTÁLNÍ plné, CPL DELUXE DTD 
DUB PŘÍRODNÍ VERTIKÁLNÍ prosklené, CPL PREMIUM DTD 
DUB PŘÍRODNÍ HORIZONTÁLNÍ prosklené, CPL DELUXE DTD 



DLAŽBA A OBKLADY 
STANDARD A

Obklad ARGENTA LIGHT STONE beige 
25 × 50 cm 

Obklad ARGENTA LIGHT STONE taupe 
25 × 50 cm 

Dlažba ARGENTA LIGHT STONE 
taupe 45 × 45 cm 







DLAŽBA A OBKLADY 
STANDARD B

Obklad OXIGENO GREY 20 × 50 cm 

Obklad OXIGENO WHITE 20 × 50 cm 

Dlažba OXIGENO GREY 45 × 45 cm 

Obklad OXIGENO SMART ANTRACITA 
20 × 50 cm 







DLAŽBA A OBKLADY 
STANDARD C

Obklad INTENSITY BEIGE 20 × 50 cm 

Obklad INTENSITY BLUE 20 × 50 cm 
Dlažba MARAZZI STONEWORK 
BEIGE 33,3 × 33,3 cm 







ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
STANDARD

Baterie vanová nástěnná
páková EASY, chrom

Vanový set EASY: ruční sprcha, hadice 160 cm, 
držák sprchy



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
STANDARD

Vana smaltovaná EUROWA, 160 × 70 cm, bílá 

WC kombi EASY, odpad vodorovný, 
sedátko s plast. úchytky, bílá



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
STANDARD

Baterie umyvadlová
stojánková EASY, chrom Baterie sprchová nástěnná 

EASY, chrom 

Umyvadlo klasické EASY, 60 cm, bílá Chrómový sifón



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
STANDARD

Sprchová zástěna čtvrtkruh EASY, 
brillant/transparent 

Vanička litý mramor čtvrtkruh EASY, 
80 × 80 cm, bílá



WC závěsné
Connect Air

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
PREMIUM

WC sedátko ultra ploché
Connect Air

Ovládací tlačítko chrom lesk
Ideal Systems

Podomítkový modul
na závěsné WC
Ideal Systems



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
PREMIUM

Nábytkové umyvadlo
se skříňkou, bílá, 60 cm
Connect Air

Nábytkové umyvadlo
se skříňkou, světlé dřevo, 60 cm
Connect Air



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
PREMIUM

umyvadlová baterie
s odtokovou garniturou slim
Connect Air

Vanová baterie nástěnná se
Sprchovou sadou Connect Air

Sprchová baterie nástěnná
Connect Air

Sprchová souprava s tyčí 90 cm
(Pro sprchový kout)



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
PREMIUM

Akrylátová vana
170 × 75 cm
Hotline New

Sprchový kout
čtverec
90 x 90 cm

Sprchová vanička
čtverec
90 x 90 cm







KOBERCE
STANDARD
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PLOVOUCÍ PODLAHY
STANDARD

EBL006 EBL009 

EBL018 EBL020 





PLOVOUCÍ PODLAHY
PREMIUM

Dub Kouřový
selský design, 1475603

Dub Vybledlý
selský design, 1475602

Dub Prestige Přírodní
selský design, 1601440

Dub Skyline Perlově Šedý
selský design, 1601448

Vysokou úroveň a eleganci
najdete při klasických a 

univerzálně použitelných
podlahách z řady Classic pro výše
nároky. Zátěžová třída AC 4/32, 
velkoplošný 1-lamelový vzor se 

strukturou dřeva / kartáčovaným
povrchem / reliéfní

strukturou, s dojmem skutečného
dřeva, rozměry 1 285 x 194 x 

8mm, 4-stranná V drážka, 
impregnace hran o 60% lepší, než
určuje norma EU 13329, typ spoje

Safe-Lock, soklová lišta SL v 
dekoru podlahy nebo bílá.





NOVÉ BYDLENÍ PŘESNĚ PODLE VÁS 
BALÍKSUPERIOR

Vyberte si vlastní okna, vchodové dveře, garážová 
vrata, stínící technika, vytápění, rekuperaci vzduchu, 

kompletně vybavení interiéru domu dle přesně Vašich 
představ z nabídky našich ověřených dodavatelů. Pro

více dodavatelů nás kontaktujte.



POSTUP OBJEDNÁNÍ DOMU 
VYPADÁ NÁSLEDOVNĚ

1. VÝBĚR DOMU
K dispozici je výběr z naší nabídky typových domů, nebo klient má také možnost navrhnout svůj vlastní dům a dispozici -
v čem jsme flexibilní díky výrobní technologii.

2. UPŘESNĚNÍ PARAMETRŮ A PODPIS SMLOUVY
V rámci možností jsme připraveni a ochotni zapracovat do projektové dokumentace Vašeho domu jakékoliv Vaše 
požadavky, které jsou následně is ostatními náležitostmi zahrnuty a podepsané ve smlouvě o dílo. Cenu za změny 
stanovujeme individuálně. Po podpisu smlouvy ZOD č..1 je postačující uhradit pouze akontaci 5% z ceny domu.

3. ZAHÁJENÍ VÝROBY DOMU A KOMUNIKACE S BANKOU
Po úhradě akontace se okamžitě začne realizace PD a výroba Vašeho domu v závodě (14 dní) a následně jeho montáž 
(3-10 dní). Zároveň, na základě naší smluvní dohody se začne s bankou proces schvalování Vaší půjčky.

4. SCHVÁLENÍ ÚVĚRU BANKOU
Na základě ukončení montáže do stadia holostavby, očekáváme bezproblematické schválení Vaší půjčky. Schválení úvěru 
musí předcházet zaměření rozestavěné stavby a geometrický plán, následně vyhotovený znalecký posudek a potvrzení z 
KN o zápisu rozstavanej stavby na příslušném LV.

5. PLATBA PLNÉ SUMY A DOKONČENÍ STAVBY PO REALIZACI HOLOSTAVBY
Na základě převzetí půjčky z banky, budete schopen doplatit celou částku výstavby Vašeho domu, který bude následně 
dokončen do vámi určeného stupně zhotovení, tj podmínek ve smlouvě o dílo.



SYSTÉM FINANCOVÁNÍ

U nás klient neplatí předem! Vždy platí až tehdy, 
když my pro klienta něco uděláme! Klient tedy 
hradí jednotlivé úkony vždy jen po určité části 

dodávky. Jedinou výjimkou je pouze 5% -ní 
akontace, abychom mohli přistoupit k výrobě 

realizační PD a výrobě samotného domu v 
závodě. Financování dodávky domů je 

následující:



HOTOVOST 

I. STUPEŇ VYHOTOVENÍ DODÁVKY: % ÚHRADY Z CELKOVÉ CENY DOMU
1. po podpisu ZoD č.1 - PROJEKT A základova deska 5%
2. po předávacím protokolu pro základovou desku 25%
3. po podpisu ZoD č.2 - RODINNÝ DŮM 5%
4. po výrobě domu v závodě 20%
5. po montáži holostavby 41%
6. po předávacím protokolu domu 4%

II. STUPEŇ VYHOTOVENÍ DODÁVKY:
1. po podpisu ZoD č.1 - PROJEKT A základova deska 5%
2. po předávacím protokolu pro základovou desku 25%
3. po podpisu ZoD č.2 - RODINNÝ DŮM 5%
4. po výrobě domu v závodě 20%
5. po montáži holostavby 25%
6. po realizaci exteriéru na klíč 16%
7. po předávacím protokolu domu 4%

III. STUPEŇ VYHOTOVENÍ DODÁVKY:
1. po odpisu ZoD č.1 - PROJEKT A základova deska 5%
2. po předávacím protokolu pro základovou desku 25%
3. po podpisu ZoD č.2 - RODINNÝ DŮM 5%
4. po výrobě domu v závodě 20%
5. po montáži holostavby 25%
6. po realizaci exteriéru na klíč 10%
7. po realizaci interiéru na klíč 6%
8. po předávacím protokolu domu 4%
8. po preberacom protokole domu 4%



ÚVER Z BANKY

I. STUPEŇ VYHOTOVENÍ DODÁVKY: % ÚHRADY Z CELKOVÉ CENY DOMU
1. po podpisu ZoD č.1 - PROJEKT A základova deska 5% + potvrzení banky o úvěru
2. po předávacím protokolu pro základovou desku 10%
3. po podpisu ZoD č.2 - RODINNÝ DŮM 5% + potvrzení banky o úvěru
4. po výrobě domu v závodě -%
5. po montáži holostavby 76%
6. po předávacím protokolu domu 4%

II. STUPEŇ VYHOTOVENÍ DODÁVKY:
1. po podpisu ZoD č.1 - PROJEKT A základova deska 5% + potvrzení banky o úvěru
2. po předávacím protokolu pro základovou desku 10%
3. po podpisu ZoD č.2 - RODINNÝ DŮM 5% + potvrzení banky o úvěru
4. po výrobě domu v závodě -%
5. po montáži holostavby 60%
6. po realizaci exteriéru na klíč 16%
7. po předávacím protokolu domu 4%

III. STUPEŇ VYHOTOVENÍ DODÁVKY:
1. po odpisu ZoD č.1 - PROJEKT A základova deska 5% + potvrzení banky o úvěru
2. po předávacím protokolu pro základovou desku 10%
3. po podpisu zod č.2 - RODINNÝ DŮM 5% + potvrzení banky o úvěru
4. po výrobě domu v závodě -%
5. po montáži holostavby 60%
6. po realizaci exteriéru na klíč 10%
7. po realizaci interiéru na klíč 6%
8. po předávacím protokolu domu 4%



TĚŠÍME SE
NA SPOLUPRÁCI.

NÁŠ TÍM SA RÁD POSTARÁ
O VAŠÍ SPOKOJENOST.

Kolaudací domu sa u nás nic nekončí. Naše služby 
pokračují i nadále k Vašemu bezstarostnému bydlení.

©, EngiSupport ČESKÁ REPUBLIKA

www.engisupport.com | info.cz@engisupport.com | +420 728 499 984
Ceny výstavby domu sa můžou měnit v závislosti na vybraných materiálech k výstavbě. Uvedené ceny jsou

pouze orientační a budou potvrzeny až při podpise smlouvy o dílo. Případné změny uvedených barev, 
materiálů a příslušenství (například z důvodu změny výrobního sortimentu dodavatelů) jsou ze strany
zhotovitele EngiSupport, vyhrazeny. Fotografie mohou zahrnovat i příslušenství nebo nadstandardní

vybavení, které není standardní součástí vybavení.
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