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KONTAKTUJE NÁS: 

E-mail: info@avrame.cz 

Web: www.avrame.cz 

        VÍTEJTE! 

Milí čtenáři, 

děkujeme za Váš zájem o naše chytré Áčkové domy! 

V  tomto katalogu jsme pro Vás připravili vše, co by Vás v  souvislosti se stavbou AVRAME 
domu nebo chaty mohlo zajímat: přehled cen, možných vylepšení i dalších nákladů. Všechny 
ceny jsou uvedené v eurech (€) a nezahrnují DPH ani další lokální poplatky.   

Dodáváme do celého světa. Áčkové domy jsou velmi kompaktní a snadno přepravitelné. 

Chytrá řešení: 

1) Áčková stavba – střechu, zdi i vnitřní členění domu postavíte najednou (a ušetříte za práci 
i materiál). 

2) Základy – není třeba řešit celou základovou desku. Naše domy můžete postavit i na 
základovém betonovém pasu nebo základových patkách, záleží na podloží. 

3) Promyšlenost – uvnitř domu nenajdete žádné zbytečné plochy, jen to, co opravdu 
potřebujete (úspora materiálu i práce). 

4) Snadná údržba – když chcete dům oživit, stačí jen provést údržbu obložení štítu.  

Při listování prosím myslete na to, že naše domy jsou dostupné, nikoliv levné. Svým 
zákazníkům nabízíme jen ta nejlepší technická řešení a nejkvalitnější materiály. 

V případě dotazů, se na nás neváhejte obrátit. Přejeme příjemné čtení! 

Srdečně, 

Team Avrame 
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PRODUKTOVÉ SÉRIE

V Avrame jsme vyvinuli tři produktové série (12 základních modelů), které reagují na různé 
potřeby našich zákazníků. Označení v názvu série uvádí délku domu. Například model DUO 
100 patří do produktové série DUO (trojúhelník o straně 5,7 m) a do délky měří 10 metrů.   

TRIO  
Trojúhelník s rozměry 9 m x 9 m x 9 m  
Série TRIO nabízí dvě plnohodnotná podlaží a je vhodná pro nejrůznější účely.  

DUO 
Trojúhelník s rozměry 5,7 m x 5,7 m x 5,7 m  
Menší domy s plně funkčním přízemím a podkrovím. Vhodné jako startovací domy, domy pro 
seniory, chatky na zimu či léto, ubytování AirBnB nebo sauny.  

SOLO 
Trojúhelník s rozměry 4,2 m x 4,2 m x 4,2 m  
Malé domy, jejichž stavba většinou nevyžaduje stavební povolení. Vhodné jako zahradní 
domky, ubytování AirBnB, chatky na zimu či léto, místo pro práci z domova nebo jako sauna.  

Všechny domy lze důkladně izolovat, můžete je tak pohodlně využívat po celý rok. 

Umíme zajistit celou řadu úprav: pozměnit vnitřní dispozice, přidat střešní okna, vikýřové 
konstrukce, terasy i balkony. Dokážeme domy prodloužit, propojit více jednotek nebo 
nechat otevřený strop. Možnosti jsou nekonečné a fantazii se meze nekladou. Co upravit 
nelze, je velikost trojúhelníku.  



PRODUCT SERIES
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TRIO 120



SÉRIE TRIO
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TRIO 150
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Model Sada pro hrubou 
stavbu Sada pro exteriér Sada pro interiér 

150 39 200 € 33 196 € 18 180 €

120 31 200 € 24 465 € 15 580 €

100 25 500 € 21 029 € 12 935 €

75 18 800 € 18 685 € 10 635 €

57 14 300 € 16 935 € 9 885 €

CENÍK  

 Okna a terasové dveře z PVC 
(tvrzené sklo), dřevěné vchodové 
dveře (plně/částečně prosklené), 
střešní krytina Ruukki Classic C 
včetně spojovacích součástek, 

střešní latě (32 x 100 mm), 
lakované vnější obložení, deska 

na střešní pohled a štítová deska

Vnitřní příčky, 
vnitřní obložení, 
vnitřní dveře z 

MDF, schodiště a 
zábradlí. 

 Sada pro exteriér 

Ke svému domu si můžete navíc přidat vikýřové konstrukce, 
střešní okna nebo terasu.  

Kompletní sada neupravených 
stavebních plánů, stavební trámy na 
krovy tříděné dle pevnosti (45 x 245 

mm), stavební součástky, střešní latě (30 
x 45 mm), tlakově impregnované 

základové prahy, propustná střešní folie 
TYVEK, síť proti hlodavcům, stavební 

trámy na štítové stěny tříděné dle 
pevnosti (45 x 245 mm), stavební latě na 
stěny (45 x 45 mm), podlahová izolace 
(45 x 95 mm), střešní nosník LVL (45 x 

365 mm), deska OSB3 (12 mm, 22 mm), 
parozábrana, vikýřová konstrukce (v 
ceně pro domy Trio 120 a Trio 150), 

osvědčení o původu Avrame. 

 Sada pro hrubou stavbu  Sada pro interiér 

 Volitelné prvky 

                         PRO VAŠI INFORMACI  

* Uvedené ceny nezahrnují DPH. DPH se vztahuje na všechny fyzické a právnické osoby z EU, které nemají 
platné DIČ. 

* Přibližný rozpočet si můžete spočítat za pomoci detailní rozpočtové tabulky, kterou naleznete na str. 
33-34 tohoto katalogu. 

* Cena přepravy se zpravidla pohybuje okolo 5-10 % z ceny dodávané sady. Doručit umíme prakticky 
kamkoliv. 
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Model Sada pro hrubou 
stavbu Sada pro exteriér Sada pro interiér

120 20 800 € 15 262 € 6 815 €

100 16 200 € 12 692 € 5 840 €

75 11 800 € 11 422 € 4 700 €

57 6 800 € 10 077 € 3 780 €

CENÍK

Okna a terasové dveře z PVC 
(tvrzené sklo), dřevěné 

vchodové dveře (plně/částečně 
prosklené), střešní krytina 
Ruukki Classic C včetně 

spojovacích součástek, střešní 
latě (32 x 100 mm), vnější 
obložení, deska na střešní 

pohled a štítová deska. 

Vnitřní příčky, 
vnitřní obložení, 
vnitřní dveře z 
MDF, schody. 

 Sada pro exteriér

Ke svému domu si můžete navíc přidat vikýřové konstrukce, 
střešní okna nebo terasu. 

Kompletní sada neupravených 
stavebních plánů, stavební trámy na 
krovy tříděné dle pevnosti (45 x 145 
mm), stavební součástky, střešní latě 
(30 x 45 mm), tlakově impregnované 
základové prahy, propustná střešní 
folie TYVEK, síť proti hlodavcům, 
stavební trámy na štítové stěny 

tříděné dle pevnosti (45 x 145 mm), 
stavební latě na stěny (45 x 45 mm), 

deska OSB3 (12 mm, 22 mm), 
parozábrana, osvědčení o původu 

Avrame.  

 Structural kit  Sada pro interiér 

 Volitelné prvky 

PRO VAŠI INFORMACI 

* Uvedené ceny nezahrnují DPH. DPH se vztahuje na všechny fyzické a právnické osoby z EU, které nemají 
platné DIČ.  

* Přibližný rozpočet si můžete spočítat za pomoci detailní rozpočtové tabulky, kterou 
naleznete na str. 33-34 tohoto katalogu. 

* Cena přepravy se zpravidla pohybuje okolo 5-10 % z ceny dodávané sady. Doručit 
umíme prakticky kamkoliv.  
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Model Sada pro hrubou 
stavbu Sada pro exteriér Sada pro interiér

100 6 200 € 8 245 € 2 340 €

75 4 900 € 7 315 € 1 850 €

57 3 600 € 6 355 € 1 200 €

CENÍK  

Okna a terasové dveře z PVC 
(tvrzené sklo), dřevěné 

vchodové dveře (plně/částečně 
prosklené), střešní krytina 
Ruukki Classic C včetně 

spojovacích součástek, střešní 
latě (32 x 100 mm), vnější 
obložení, deska na střešní 
pohled a štítová deska. 

Vnitřní příčky, 
vnitřní obložení, 
vnitřní dveře z 

MDF. 

Sada pro exteriér 

Ke svému domu si můžete navíc přidat vikýřové konstrukce, 
střešní okna nebo terasu.  

. 

Kompletní sada neupravených 
stavebních plánů, stavební trámy na 
krovy tříděné dle pevnosti (45 x 145 
mm), stavební součástky, střešní latě 
(30 x 45 mm), tlakově impregnované 
základové prahy, propustná střešní 
folie TYVEK, síť proti hlodavcům, 
stavební trámy na štítové stěny 

tříděné dle pevnosti (45 x 145 mm), 
stavební latě na stěny (45 x 45 mm), 

deska OSB3 (12 mm, 22 mm), 
parozábrana, osvědčení o původu 

Avrame.  

 Sada pro hrubou stavbu  Sada pro interiér

Volitelné prvky

PRO VAŠI INFORMACI 

* Uvedené ceny nezahrnují DPH. DPH se vztahuje na všechny fyzické a právnické osoby z EU, které nemají 
platné DIČ.  

* Přibližný rozpočet si můžete spočítat za pomoci detailní rozpočtové tabulky, kterou 
naleznete na str. 33-34 tohoto katalogu. 

* Cena přepravy se zpravidla pohybuje okolo 5-10 % z ceny dodávané sady. Doručit 
umíme prakticky kamkoliv.  
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Sada pro hrubou stavbu obsahuje kompletní soubor neupravených stavebních plánů. 
Pokud máte zájem o úpravy na míru, neváhejte se obrátit přímo na nás. Cena se bude 
odvíjet od množství změn a obtížnosti jejich provedení. 

Avrame dává k dispozici podrobné instrukce, které Vám ulehčí fázi plánování. Stavební 
výkresy jsou logicky uspořádány a snadno jim porozumíte. 

Neupravené stavební plány zahrnují: 

Architektonické výkresy: pohledy, půdorysy a řezy. 

Stavební výkresy: plán základů, roštu, podlahových nosníků, OSB desek, detaily a montáž 
krovů, bočních stěn, vikýřových konstrukcí, nosníků druhého podlaží a spojů. 

Technické specifikace pro: spojovací prvky, stavební a další trámy a krovy, okna a dveře, 
střešní krytiny, schody a další potřebný materiál.  

Montážní manuály na: okna, střešní okna, střešní krytiny atd. 

Stavební povolení 

S velkou pravděpodobností bude třeba, abyste si najali architekta nebo jiného odborníka, 
který vám pomůže vyřídit stavební povolení. Pokud plánujete provádět nějaké úpravy, měly 
by být s tímto odborníkem konzultovány.  

Další komponenty 

Avrame nedodává plány k vytápěcím, větracím a klimatizačním systémům, plynovým, 
vodovodním a elektrickým sítím apod. Směrnice týkající se těchto systémů se v  různých 
zemích liší. Náš expertní tým však může v  průběhu stavby poskytnout radu nebo 
doporučení.   
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Hlavní kostra

Kostra domu je smrková, sestavená z  dřeva konstrukční kvality C24 a 
označením CE (tepelně upraveného). Dřevo pochází z  udržitelných 
estonských lesů. Vzhledem ke  střídání ročních období a změnám, které 
přináší (na podzim vydatné deště, v zimě mráz a sníh, na jaře vlhkost a v létě 
vyšší teploty), stromy v Estonsku rostou pomalu. Díky tomu je jejich dřevo 
silné a jako stavební materiál velmi oceňované. 

Kostra může být ošetřena proti dřevokazným škůdcům. 

Nosníky LVL (45 x 365 mm)

V  sérii TRIO používáme střešní nosníky 
vyrobené z materiálu LVL.  

Díky tomu jsme schopni dodat střešní 
nosník v  jednom kuse. Zákazník tak získá 
pevnější konstrukci a ušetří hodiny práce. 



SADA PRO HRUBOU STAVBU
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TR 90 x 90 x 

TR 5 x 40

TR 5 x 90

TR 6.5 x 190

TR 5 x 70

Stavební součástky 

Vruty SFS WT, další spojovací prvky 
značky ESSVE, bitumenové pásy na 
základovou desku. 

Věděli jste, že i vruty mohou být 
high-tech?
Vruty typu SFS (jako na fotografii) jsou 
zpevněné z  obou stran, středová část 
ale zůstává neupravená. Díky tomu je 
vrut ohebný a neláme se. 

Trámy na krov (30 x 45 mm) 

Vyrobené ze smrkového dřeva. 
Svislé trámy jsou univerzální 
(nezáleží na tom, jaký typ střešní 
krytiny zvolíte).

Tlakově impregnované základové prahy 



SADA PRO HRUBOU STAVBU
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Deska OSB3 (12 mm, 22 mm) 

Propustná střešní folie TYVEK 

Síť proti hlodavcům 

Parozábrana (0,2 mm) 
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SADA PRO 
EXTERIÉR 
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Vchodové dveře 

Pro vchodové dveře máme v nabídce dvě varianty: plně a částečně prosklené. Vždy 
v dřevěném provedení. 

Okna a terasové dveře z PVC 

bezolovnaté řešení 
6 komor 
Izolační trojskla 
oboustranně tvrzené 
sklo 
tepelná prostupnost 
Uw ≥ 0,8 W/m2K 
zvuková izolace 46 
dB 
vodotěsnost třída 
9A 
bez nutnosti údržby 
energetická třída A 
  
Okna i terasové 
dveře jsou v základu 

bílé. Pokud si zákazník přeje okna laminovaná v jiné barvě, je třeba připočítat 
10 % z celkové ceny okna za každou laminovanou stranu. 

Je možné zvolit si i okna vyšší kategorie, a to dřevěná. Jejich cena je přibližně 
2,5 – 3krát vyšší než cena oken z PVC. 
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Vnější obložení 

18 x 121 x 111 mm (UTV0) 

Vyrobeno ze smrkového 
dřeva. 
Pestrá paleta odstínů. 

Střešní krytina 

Krytina Ruukki Classic C nabízí 50 let 
technické záruky a 20 let estetické 
záruky. Vybrat si můžete ze široké 
palety barev. 

Jde o střešní krytinu, která nevyžaduje 
téměř žádnou údržbu. Špínu 
jednoduše smyje déšť. 

Pro více informací o Ruukki Classic C, 
klikněte zde. 

https://www.ruukki.com/b2c/products/roofing-sheets/roofing-sheets-product/classic-c
https://www.ruukki.com/b2c/products/roofing-sheets/roofing-sheets-product/classic-c


 AVRAME |   26

SADA PRO 
INTERIÉR 
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Profilované vnitřní dveře z MDF (bílé).  

Vnitřní obložení 

14 x 121 x 111 mm (STP0) 

Vyrobeno ze smrkového dřeva. 
Pestrá paleta odstínů. 



INTERIOR KIT
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Schody  

Schodiště



VOLITELNÉ DOPLŇKY
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VOLITELNÉ 
DOPLŇKY 
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Vikýřové konstrukce 

Do konstrukce lze umístit otvor o 
velikosti až 2900 x 2100 mm. 
Využívá se nejčastěji jako hlavní 
vchod nebo větší koupelna. 

Terasa 

Terasu dodáváme včetně všech spojovacích 
součástek.  

Materiál: smrk 
Třída kvality: AB 
Rozměry: 28 x 120 mm 



VOLITELNÉ DOPLŇKY
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Ceník střešních oken VELUX 2020

Dvojskla Trojskla

Uw - 1,3 W/m2K Uw - 1,1 W/m2K

55x98 cm GPL CK04

výklopně-kyvné 495 675

78x118 cm GPL MK06

výklopně-kyvné 595 805

94x118 cm GPL PK06

výklopně-kyvné 685 -

94x118 cm GPL PK06

výklopně-kyvné - 925

94x160 cm GPL PK10

výklopně-kyvné 1015

55x78cm GGL CK02

kyvné 540

78x118 cm GGL MK06

kyvné 480 605

94x118 cm GGL PK06

kyvné 510 695

94x118 cm GGL PK10

kyvné 620 -

94x160 cm GGL PK10

kyvné - 785

Ceny zahrnují střešní okno + EDW sadu pro lemování + 
parozábranu

Ceny nezahrnují místní daně a poplatky.

Uvedené ceny jsou v eurech.

Střešní okna VELUX mají z vnitřní strany přírodní 
dřevěnou úpravu. Pokud zákazník preferuje bílou variantu, 

je třeba k ceně připočítat 15 %.

Střešní okna 

Střešní okna jsou ideálním řešením, jak do domu 
přivést více světla. Jsou také skvělá pro přírodní 
ventilaci.  
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VZOROVÝ ROZPOČET 
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POLOŽKA DODAVATEL ČÁSTKA
Služby – příprava před stavbou

Žádost o stavební povolení Zákazník – místní dodavatel
Příprava/vyklizení stavební plochy Zákazník – místní dodavatel
Objednávka sady a další služby Zákazník – místní dodavatel
Dodání sady na místo stavby AVRAME – volitelné
Vyložení sady z kontejneru/
nákladního auta

Zákazník – místní dodavatel
Kostra
Nosná trámová konstrukce 
střechy

AVRAME – sada pro hrubou stavbu
Konstrukce štítové stěny AVRAME – sada pro hrubou stavbu
Základové rošty AVRAME – sada pro hrubou stavbu
Větrotěsná folie AVRAME – sada pro hrubou stavbu
Latě na krovy AVRAME – sada pro hrubou stavbu
Tlakem ošetřené základové 
prahy

AVRAME – sada pro hrubou stavbu
Desky OSB3 12 mm pro 
vyztužení stavby

AVRAME – sada pro hrubou stavbu
Desky OSB3 12 mm pod 
podlahy

AVRAME – sada pro hrubou stavbu
Desky OSB3 12 mm na podlahy AVRAME – sada pro hrubou stavbu
Lišty 45 x 45 mm AVRAME – sada pro hrubou stavbu
Latě pro izolaci dutin AVRAME – sada pro hrubou stavbu
Parozábrana AVRAME – sada pro hrubou stavbu
Spojovací součástky (šrouby, hřebíky, pásky apod) AVRAME – sada pro hrubou stavbu

Střecha
Vodorovné střešní latě AVRAME – sada pro exteriér
Střešní krytina RUUKKI Classic 
C

AVRAME – sada pro exteriér
Stavební otvory
PVC okna s trojsklem AVRAME – sada pro exteriér
PVC balkónové dveře s 
trojsklem

AVRAME – sada pro exteriér
Dřevěné vchodové dveře (úplně, nebo částečně 
prosklené)

AVRAME – sada pro exteriér

Vnitřní dveře z MDF AVRAME – sada pro interiér
Zastínění oken Zákazník – místní dodavatel
Konečné úpravy – exteriér
Vnější obložení AVRAME – sada pro exteriér
Štítové desky AVRAME – sada pro exteriér
Desky na střešní podhledy AVRAME – sada pro exteriér
Desky na zárubně oken a dveří AVRAME – sada pro exteriér
Další
Sada montážních schémat AVRAME – sada pro hrubou stavbu

Izolační materiály (kamenná a 
skleněná vlna a další)

Zákazník – místní dodavatel

Komín Zákazník – místní dodavatel
Krb Zákazník – místní dodavatel
Lešení Zákazník – místní dodavatel
Doplňkové stavební prvky
Vikýřové konstrukce AVRAME – volitelné
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Střešní okna VELUX AVRAME – volitelné
Terasy AVRAME – volitelné
Základy
Výkopová zemina Zákazník – místní dodavatel
Stavební bednění Zákazník – místní dodavatel

Lití betonu Zákazník – místní dodavatel
Konečné úpravy – interiér
Schodiště AVRAME – sada pro interiér
Vnitřní obložení AVRAME – sada pro interiér
Sada vnitřních příček AVRAME – sada pro interiér

Listings (podlahy a stropy) Zákazník – místní dodavatel

Podlahové krytiny (parkety, 
koberce apod.)

Zákazník – místní dodavatel
Kuchyňské linky Zákazník – místní dodavatel

Služby
Elektrické vedení Zákazník – místní dodavatel
Vodovodní a kanalizační sítě Zákazník – místní dodavatel

Kohoutky, sanitární keramika, 
sprchy

Zákazník – místní dodavatel

Montáž materiálu Zákazník – místní dodavatel
Větrací systémy Zákazník – místní dodavatel

Vytápěcí a chladící systémy Zákazník – místní dodavatel

Shrnutí
Celkový součet

Daně/Poplatky

CELKEM



 AVRAME |   35

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
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Otázka: Dodáváte sady i do místa, kde bydlím? 

Odpověď: Ano, doručujeme do celé České republiky a do okolních států. Náklady na přepravu 
nejsou v cenách našich domů zahrnuty.   

Otázka: Kolik mě bude stát přeprava? 

Odpověď: Přesná částka se samozřejmě odvíjí od velikosti domu a vzdálenosti mezi naší továrnou v 
Estonsku a místem doručení. Přibližný odhad nicméně získáte, když si spočítáte 5–10 % z  ceny 
dodávaného zboží. U menších modelů série Solo může být částka o něco vyšší, protože zboží 
kontejner zcela nezaplní. 

Otázka: Za jak dlouho mi sadu doručíte? 

Odpověď: Výroba trvá 6 až 8 týdnů. Doručení v rámci Evropy potom 2 až 6 dnů. 

Otázka: Je možné na Áčkových domech AVRAME provádět úpravy na míru? 

Odpověď: Umíme zajistit celou řadu úprav. Můžeme změnit vnitřní dispozice, přidat střešní okna, 
vikýřové konstrukce, terasy i balkony. Dokážeme domy prodloužit, propojit více jednotek nebo 
nechat otevřený strop. Možností je nespočet a fantazii se meze nekladou.  

Otázka: Nabízíte také montáž domů? 

Odpověď: Ano, nabízíme. Plány našich stavebních sad jsou velmi přesné. Naši technici smontují 
domy bezchybně a za dobrou cenu. Ručíme za kvalitu naší práce. 

Otázka: Nabízíte také kompletní řešení domu na klíč? 

Odpověď: Ano, rádi pro Vás postavíme kompletní dům na klíč, včetně základových pasů a přípojek.  

Otázka: Jak obtížné je domy sestavit svépomoci? 

Odpověď: Áčková konstrukce je velmi jednoduchá. Montáž připomíná spíše sestavování IKEA 
nábytku než klasickou stavbu domu. Získáte od nás velmi podrobné nákresy a sepsané instrukce, jak 
při každém kroku postupovat. 

Otázka: Jaké vyžaduje dřevostavba základy? 

Odpověď: Nejúspornějším (a nejpraktičtějším) řešením je základový pas (je až o 60 % levnější než 
klasická základová deska a nabízí stejnou odolnost a funkčnost). Zvolit můžete také základové patky.  

Otázka: Je možné k domu přidat sklep? 

Odpověď: Přidat sklep není žádný problém. Áčkovou konstrukci lze uprostřed podepřít ocelovým 
nosníkem a po stranách kusy kamene. Áčková konstrukce vyžaduje tři podpěrné body.  
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Otázka: Jsou součástí sad také interiérové prvky, nábytek a sanita? 

Odpověď: Rádi pro Vás vyrobíme nábytek na míru do celého domu. Zajistíme instalaci  systému 
vytápění, elektrického vedení, instalatérských prací, kuchyňského nábytku, vestavěných skříni, 
obkládání koupelny apod. 

Otázka: Jaký doporučujete větrací systém? 

Odpověď: Upřednostňujeme přírodní větrání (střešní okna, okenní mikroventilace apod.). Pokud 
toužíte po jiném řešení, doporučujeme se obrátit na místního dodavatele. Záleží čistě na vašich 
preferencích.  

Otázka: Jaká je předpokládaná životnost (+záruka) domů a jak často je třeba provádět údržbu? 

Odpověď: Dřevěné konstrukce mohou vydržet celá staletí. Na jednom estonském ostrově stojí 
dřevěný kostel, který byl postaven před více než 370 lety. Pokud jsou základy pevné a vysoké alespoň 
30 cm a střešní krytina pečlivě položená, přežije dům i vaše vnoučata. 

Naše dřevěné součástky mají dvouletou záruku. Krytina Ruukki Classic C nabízí 50 let technické záruky 
a 20 let estetické záruky. Střešní okna VELUX mají záruku 10 let. Stavitel musí na dokončenou stavbu 
domu poskytnout vlastní záruku (zpravidla 5—10 let). U nás máte jistotu, že vám dodáme materiály 
jen nejvyšší kvality. 

Údržba je velmi nenáročná. Je třeba pečovat o štítovou stěnu a, v závislosti na podmínkách, přetřít 
každých 5-10 let obložení. To je v případě exteriéru prakticky vše. Pokud jde o interiér, jsou naše 
dřevostavby jako každý jiný dům – potřeba údržby se bude odvíjet od míry používání a volby 
materiálů. Pokud budete o dům správně pečovat, vydrží po celé generace.  

Otázka: Obstojí dům i v náročných klimatických podmínkách? 
Odpověď: Ve srovnání s hrázděnými domy jsou áčkové konstrukce velmi dobře zaizolované. Celkový 
tepelný výkon domu závisí na použitém izolačním materiálu a sytému vytápění.  

Naše domy jsou navržené pro nordické klima a místní podmínky. Sníh nepředstavuje vůbec žádný 
problém – ze střechy se díky sklonu jednoduše sveze. Domy si velmi dobře poradí i s vysokými 
teplotami (kamenná vlna funguje v obou případech – v zimě udržuje v domě teplo, v létě chlad).  

Izolační materiál nemá smysl převážet, pro jeho dodání je lepší zvolit místního dodavatele. Na to, jak 
velká vzdálenost nás dělí, jde o příliš objemný materiál, a cena kamenné vlny je přibližně všude 
stejná.  

Doporučení pro izolační materiál (kamenná vlna/minerální vlna/apod.): 

Série Solo 150 mm 

Série Duo 250 mm  

Série Trio 300 mm 



 AVRAME |   38

KONTAKTUJTE NÁS 
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Hlavní kontakty 

SERVIS INTERIERU, s.r.o. 

Telefon: +420 777 555 027 

E-mail: info@avrame.cz 

Adresa: v Chotejně 1143/3, 102 00 

Praha 10 - Hostivař 

IČ: 255 16 710 

DIČ: CZ25516710 

Avrame je na sítích

Nejaktuálnější vizuální materiály naleznete na našich 
účtech na sociálních sítích:

YouTube (Avrame)

Instagram (avrame.cz)

Facebook (avrame.cz)

https://www.facebook.com/Avrame.cz
https://www.instagram.com/avrame.cz/
https://www.facebook.com/Avrame.cz
https://www.instagram.com/avrame.cz/
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