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katalog
  Montované a mobilní domy OneTrade®

Prohlédněte si naše domy na vlastní oči

Pro více informací nás kontaktujte nebo sjednejte schůzku s našimi regionálními 
obchodními zástupci v obchodních centrech.

Jako jedni z mála Vám umožníme prohlídku 7 různých typů rodinných domů a nových mobilních domů 
na jednom místě. V našem ukázkovém centru v Tehovci u Říčan máte jedinečnou možnost porovnání 
a to hned několika různých stavebních technologií. Všech 7 domů je vidění po předchozí dohodě.

1) Mobilní dům pro celoroční bydlení série Superior ve velikosti 40m2.

2) Montovaný přízemný dům série Hobbytec ve velikosti 60 m2 ze SIP panelů. 

3) Mobilní dům 40 m2  z vysokopevnostního betonu německého výrobce Rekers. 

4) Mobilní kancelář 36 m2 z panelových prefabrikátu.

5) Rodinný patrový dům upravené série Lyra o ploše 250 m2 postavený z cementovápenných cihel. 

6) Přízemní rodinný dům série Axor z cihel ve velikosti 94 m2.

7) Luxusní montovaný rodinný dům 350 m2 upravené série Largo z montovaných panelů.

Česká republika
tel.: 840 810 810
E-mail: info@hobbytec.cz

Slovensko
tel.: 0850 150 151
E-mail: info@hobbytec.sk



Veškeré foto je ilustrativní.
Ceny jsou bez DPH. ČR: 840 810 810 | SK: 0850 150 151

katalog
  Montované a mobilní domy OneTrade®

Standardy pro Modulový
dům

Hrubá stavba MINI

obvodová konstrukce z SIPsCZ tloušťky 170mm

Spodní stavba – zemní vruty, BSH hranol, základová deska SIPsCZ 170mm

stropní nosná konstrukce KVH

hrubá podlaha OSB 22mm

štítové a pozednicové stěny z SIPsCZ tloušťky 170mm

vnitřní příčky z SIPsCZ tloušťky 120mm

Střešní konstrukce KLIK-UP tl. 240mm vč. krovu a izolace 

Montážní dokumentace, technická správa, technické osvědčení

Dům na HOBBY 

Hrubá stavba MINI

Elektoinstalace - rozvaděč, automatické jističe, kabely CYKY, vypínače a zásuvky v bílé 
barvě, 1xlustrovka, 1xpřepínač, 1-2zásuvky/1míst.  

voda a kanalizace – připojení pro teplou a studenou vodu, potrubí pro vývod odpadních 
vod, výstup pro kanalizaci. 

Střešní krytina, rovná a pultová střecha – modifikovaný pás, sedlová- plechová 

venkovní nátěr dřevěných konstrukcí

klempířské konstrukce – Ti-Zn

okna bílá plastová trojsklo včetně parapetů

SDK obklad bez malby

dveře vchodové plast včetně zárubní

Fasáda, modřín v kombinaci s cetris deskou se zateplením 50mm EPS
 

Dům na klíč

Dům MINI

Dům HOBBY

Vybavení koupelny – 
komplet vana plastová bílá/sprchový kout do 6.000,-Kč/ks 
umyvadlo bílé vč.krytu sifonu do 1.300,-Kč/ks 
WC závěsné bílé do 2.500,-Kč/ks 
baterie vanová páková do 1.500,-Kč/ks 
baterie umyvadlová stojánková do 1.500,-Kč/ks
El. bojler 100l, elektrický žebřík, 
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Podlahy - laminátové  300,-/m2

Malování - Jupol gold bíly

POPIS STAVEBNÍHO SYSTÉMU SIPsCZ

Stavební  systém  SIPsCZ  je  univerzální  stavební  systém,  který  je  možno  použít  pro  různé  druhy
staveb, pro novostavby, střešní nástavby i rekonstrukce a to buď jako jediný systém pro celou stavbu
nebo pro řešení jednotlivých stavebních konstrukcí v kombinaci s jinými systémy.

Hlavním  prvkem  systému  SIPsCZ  je  nosný  konstrukční
panel, skládající se ze dvou základních komponentů:

 statického pláště z desek OSB 
 izolačního jádra ze stabilizovaného samozhášivého

polystyrenu EPS 

Základní rozměry panelů vycházejí z rozměrové řady desek
OSB: 

 1250 x 3000 mm 
   625 x 3000 mm 
   500 x 3000 mm 
   375 x 3000 mm 

Rozměrově odlišné panelové prvky lze rovněž dodat, ale objednávku je nutno vždy konzultovat s
výrobcem. 

Standardně jsou panely  SIPsCZ  vyráběny v tloušťkách 120mm, 170mm, 210mm. Uvedené tloušťky
panelu  SIPsCZ tak mohou splňovat statické, architektonické a tepelné požadavky, přičemž základní
tloušťka desky OSB je 15 mm. Panel tloušťky 210mm je určen převážně pro střešní panely.

Tloušťka panelu SIPsCZ [mm] 

170 210

R (tepelný odpor) [m2K/W] 

3,73 4,86 

PROČ  SIPsCZ

V minulosti se technologie při výstavbě domků logicky řídila dostupností stavebních materiálů. V 
zalesněných horách se stavělo ze dřeva, v nížinách podél řek bylo dostatečné množství zemědělské 
půdy, a tak se používaly hliněné cihly. Dnes již nejsme vázáni dostupností materiálů a dřevěné domy 
nacházejí své opodstatnění i v zemích s tradiční zděnou výstavbou. Dnešní doba objevuje výhody 
rychlé a suché výstavby. Velkou roli hrají také rostoucí požadavky na zateplení: tepelněizolační stěny 
dřevostaveb jsou subtilní a nezabírají tolik půdorysné plochy jako tradiční zdivo, dosahující při 
potřebném tepelném odporu značné tloušťky. Bezvýznamný není ani fakt, že dřevo působí dobře na 
lidskou psychiku. Dokáže příznivě ovlivnit mikroklima v interiéru a vzbuzuje v lidech pocit dobře 
známého, blízkého materiálu. 

Naše společnost přinesla na trh s rychlou formu výstavby ze sendvičových panelů SIPsCZ systém. 

Za hlavní výhody stavebního systému SIPsCZ lze označit:

 energetický vysoce účinný 
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stropní nosná konstrukce KVH

hrubá podlaha OSB 22mm

štítové a pozednicové stěny z SIPsCZ tloušťky 170mm

vnitřní příčky z SIPsCZ tloušťky 120mm

Střešní konstrukce KLIK-UP tl. 240mm vč. krovu a izolace 

Montážní dokumentace, technická správa, technické osvědčení

Dům na HOBBY 

Hrubá stavba MINI

Elektoinstalace - rozvaděč, automatické jističe, kabely CYKY, vypínače a zásuvky v bílé 
barvě, 1xlustrovka, 1xpřepínač, 1-2zásuvky/1míst.  

voda a kanalizace – připojení pro teplou a studenou vodu, potrubí pro vývod odpadních 
vod, výstup pro kanalizaci. 

Střešní krytina, rovná a pultová střecha – modifikovaný pás, sedlová- plechová 

venkovní nátěr dřevěných konstrukcí

klempířské konstrukce – Ti-Zn

okna bílá plastová trojsklo včetně parapetů

SDK obklad bez malby

dveře vchodové plast včetně zárubní

Fasáda, modřín v kombinaci s cetris deskou se zateplením 50mm EPS
 

Dům na klíč

Dům MINI

Dům HOBBY

Vybavení koupelny – 
komplet vana plastová bílá/sprchový kout do 6.000,-Kč/ks 
umyvadlo bílé vč.krytu sifonu do 1.300,-Kč/ks 
WC závěsné bílé do 2.500,-Kč/ks 
baterie vanová páková do 1.500,-Kč/ks 
baterie umyvadlová stojánková do 1.500,-Kč/ks
El. bojler 100l, elektrický žebřík, 

Standardy pro Modulový
dům

Hrubá stavba MINI

obvodová konstrukce z SIPsCZ tloušťky 170mm

Spodní stavba – zemní vruty, BSH hranol, základová deska SIPsCZ 170mm

stropní nosná konstrukce KVH

hrubá podlaha OSB 22mm

štítové a pozednicové stěny z SIPsCZ tloušťky 170mm

vnitřní příčky z SIPsCZ tloušťky 120mm

Střešní konstrukce KLIK-UP tl. 240mm vč. krovu a izolace 

Montážní dokumentace, technická správa, technické osvědčení
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Dům MINI
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Vybavení koupelny – 
komplet vana plastová bílá/sprchový kout do 6.000,-Kč/ks 
umyvadlo bílé vč.krytu sifonu do 1.300,-Kč/ks 
WC závěsné bílé do 2.500,-Kč/ks 
baterie vanová páková do 1.500,-Kč/ks 
baterie umyvadlová stojánková do 1.500,-Kč/ks
El. bojler 100l, elektrický žebřík, topení - elektrické přímotopy

infratopení nebo klimatizační jednotka
infratopení nebo klimatizační jednotka
infratopení nebo klimatizační jednotka
Ocelová konstrukce mobilního domu - 50.000,- Kč

fasáda, modřín v kombinaci s cetris deskou

zateplení 50mm EPS + minerální omítka tl. 1,5-2,5mm

Uvedené ceny jsou včetně montáže.

Venkovní omítka
Střešní plechová krytina - imitace tašky

Terasová venkovní prkna WPC

Provedení - MInI Běžná cena za m2  = 12 000 Kč

Provedení - HoBBY Běžná cena za m2  = 18 750 Kč

Provedení - na Klíč Běžná cena za m2  = 21 250 Kč

Příplatky za nadstandard

aKČní cena

10 000 Kč
za 1 m2

aKČní cena

16 875 Kč
za 1 m2

aKČní cena

19 125 Kč
za 1 m2



Veškeré foto je ilustrativní.
Ceny jsou bez DPH. ČR: 840 810 810 | SK: 0850 150 151
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Čekací doba  na dům je cca 2-3 měsíce (v této době po objednání domu klientem a doložení stavební při-
pravenosti) Tento čas však nesouvisí přímo s dodavatelem stavby, resp. ať si vyberete jakéhokoliv jiného 
dodavatele. 
Doba bude od zahájení výběru domu až po získání ohlášení stavby víceméně stejná!! Stavebník si upra-
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Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení zpracování 3-6 týdnů
Osazení domu na pozemek,  přípojky (současně s projektovou dokumentací)
Vyřízení stavbího povolení, ohlašení stavby … 4-9 týdnů
Příprava staveniště
Příprava domu, zařazení do harmonogramu (4-5 týdnů)
Založení stavby zemní vruty 2-3 dny (základová deska 2-3 týdny)
Vlastní výstavba 4-5 týdnů

Průměrná délka od rozhodnutí stavět dům po vyřízení stavebního povolení činí v průměru 14 týdnů. 
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Doba výstavby domu

Časový harmonogram výstavby domu
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Provedení Průběh výstavby
týdny

1 2 3 4 5
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založení stavby zemní vruty

spodní stavba BSH hranol, základová deska SIP 170mm

podlaha OSB 22mm

štítové a pozednicové stěny SIP 170mm

vnitřní příčiky SIP 120mm

střešní konstrukce 240mm vč. krovu a izolace

D
ům

 n
a 

kl
íč

zařizovací předměty koupelny

zařízení koupelny

obklady

vnitřní dveře

malování

podlahy

topení elektrické přímotopy nebo infrapanely

Pr
ov
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BB
Y

střešní krytina modifikovaný pás

elektroinstalace

voda a kanalizace

okna bílá plastová trojsko včetně parapetů

dveře vchodové plast včetně zárubní

venkovní nátěr dřevěných konstrukcí

pozinkové klempířské konstrukce

sádrokarton (bez malby)

fasáda, modřín v kombinaci s cetris deskou

Za
 p

ří
pl

at
ek

přípojky (voda, elektro, kanalizace) na dotaz

stavební příprava zemní práce + štěrkování na dotaz

střešní krytina Click panel plechová imitace tašek 1 150,- Kč/m2

zateplení 50mm EPS + minerální omítka tl. 1,5-2,5mm 990,- Kč/m2

venkovní nezámrzný zahradní ventil 4500,- Kč/ks

komín na dotaz

klimatizace včetně topení na dotaz

požární bezpečnost - zařízení autonomní detekce a signalizace 3500,- Kč/ks
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obklady v koupelně do výšky 2m 300,-/m2, dlažba  300,-/m2

vnitřní dveře plné nebo z 2/3 prosklené, povrch folie s obložkovými zárubněmi 

Podlahy - laminátové  300,-/m2

Malování - Jupol gold bíly

POPIS STAVEBNÍHO SYSTÉMU SIPsCZ

Stavební  systém  SIPsCZ  je  univerzální  stavební  systém,  který  je  možno  použít  pro  různé  druhy
staveb, pro novostavby, střešní nástavby i rekonstrukce a to buď jako jediný systém pro celou stavbu
nebo pro řešení jednotlivých stavebních konstrukcí v kombinaci s jinými systémy.

Hlavním  prvkem  systému  SIPsCZ  je  nosný  konstrukční
panel, skládající se ze dvou základních komponentů:

 statického pláště z desek OSB 
 izolačního jádra ze stabilizovaného samozhášivého

polystyrenu EPS 

Základní rozměry panelů vycházejí z rozměrové řady desek
OSB: 

 1250 x 3000 mm 
   625 x 3000 mm 
   500 x 3000 mm 
   375 x 3000 mm 

Rozměrově odlišné panelové prvky lze rovněž dodat, ale objednávku je nutno vždy konzultovat s
výrobcem. 

Standardně jsou panely  SIPsCZ  vyráběny v tloušťkách 120mm, 170mm, 210mm. Uvedené tloušťky
panelu  SIPsCZ tak mohou splňovat statické, architektonické a tepelné požadavky, přičemž základní
tloušťka desky OSB je 15 mm. Panel tloušťky 210mm je určen převážně pro střešní panely.

Tloušťka panelu SIPsCZ [mm] 

170 210

R (tepelný odpor) [m2K/W] 

3,73 4,86 

PROČ  SIPsCZ

V minulosti se technologie při výstavbě domků logicky řídila dostupností stavebních materiálů. V 
zalesněných horách se stavělo ze dřeva, v nížinách podél řek bylo dostatečné množství zemědělské 
půdy, a tak se používaly hliněné cihly. Dnes již nejsme vázáni dostupností materiálů a dřevěné domy 
nacházejí své opodstatnění i v zemích s tradiční zděnou výstavbou. Dnešní doba objevuje výhody 
rychlé a suché výstavby. Velkou roli hrají také rostoucí požadavky na zateplení: tepelněizolační stěny 
dřevostaveb jsou subtilní a nezabírají tolik půdorysné plochy jako tradiční zdivo, dosahující při 
potřebném tepelném odporu značné tloušťky. Bezvýznamný není ani fakt, že dřevo působí dobře na 
lidskou psychiku. Dokáže příznivě ovlivnit mikroklima v interiéru a vzbuzuje v lidech pocit dobře 
známého, blízkého materiálu. 

Naše společnost přinesla na trh s rychlou formu výstavby ze sendvičových panelů SIPsCZ systém. 

Za hlavní výhody stavebního systému SIPsCZ lze označit:

 energetický vysoce účinný 

obklady v koupelně do výšky 2m 300,-/m2, dlažba  300,-/m2

vnitřní dveře plné nebo z 2/3 prosklené, povrch folie s obložkovými zárubněmi 

Podlahy - laminátové  300,-/m2

Malování - Jupol gold bíly
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staveb, pro novostavby, střešní nástavby i rekonstrukce a to buď jako jediný systém pro celou stavbu
nebo pro řešení jednotlivých stavebních konstrukcí v kombinaci s jinými systémy.

Hlavním  prvkem  systému  SIPsCZ  je  nosný  konstrukční
panel, skládající se ze dvou základních komponentů:

 statického pláště z desek OSB 
 izolačního jádra ze stabilizovaného samozhášivého

polystyrenu EPS 

Základní rozměry panelů vycházejí z rozměrové řady desek
OSB: 

 1250 x 3000 mm 
   625 x 3000 mm 
   500 x 3000 mm 
   375 x 3000 mm 

Rozměrově odlišné panelové prvky lze rovněž dodat, ale objednávku je nutno vždy konzultovat s
výrobcem. 

Standardně jsou panely  SIPsCZ  vyráběny v tloušťkách 120mm, 170mm, 210mm. Uvedené tloušťky
panelu  SIPsCZ tak mohou splňovat statické, architektonické a tepelné požadavky, přičemž základní
tloušťka desky OSB je 15 mm. Panel tloušťky 210mm je určen převážně pro střešní panely.

Tloušťka panelu SIPsCZ [mm] 

170 210

R (tepelný odpor) [m2K/W] 

3,73 4,86 

PROČ  SIPsCZ

V minulosti se technologie při výstavbě domků logicky řídila dostupností stavebních materiálů. V 
zalesněných horách se stavělo ze dřeva, v nížinách podél řek bylo dostatečné množství zemědělské 
půdy, a tak se používaly hliněné cihly. Dnes již nejsme vázáni dostupností materiálů a dřevěné domy 
nacházejí své opodstatnění i v zemích s tradiční zděnou výstavbou. Dnešní doba objevuje výhody 
rychlé a suché výstavby. Velkou roli hrají také rostoucí požadavky na zateplení: tepelněizolační stěny 
dřevostaveb jsou subtilní a nezabírají tolik půdorysné plochy jako tradiční zdivo, dosahující při 
potřebném tepelném odporu značné tloušťky. Bezvýznamný není ani fakt, že dřevo působí dobře na 
lidskou psychiku. Dokáže příznivě ovlivnit mikroklima v interiéru a vzbuzuje v lidech pocit dobře 
známého, blízkého materiálu. 

Naše společnost přinesla na trh s rychlou formu výstavby ze sendvičových panelů SIPsCZ systém. 

Za hlavní výhody stavebního systému SIPsCZ lze označit:

 energetický vysoce účinný 
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obklady v koupelně do výšky 2m 300,-/m2, dlažba  300,-/m2

vnitřní dveře plné nebo z 2/3 prosklené, povrch folie s obložkovými zárubněmi 

Podlahy - laminátové  300,-/m2

Malování - Jupol gold bíly

POPIS STAVEBNÍHO SYSTÉMU SIPsCZ

Stavební  systém  SIPsCZ  je  univerzální  stavební  systém,  který  je  možno  použít  pro  různé  druhy
staveb, pro novostavby, střešní nástavby i rekonstrukce a to buď jako jediný systém pro celou stavbu
nebo pro řešení jednotlivých stavebních konstrukcí v kombinaci s jinými systémy.

Hlavním  prvkem  systému  SIPsCZ  je  nosný  konstrukční
panel, skládající se ze dvou základních komponentů:

 statického pláště z desek OSB 
 izolačního jádra ze stabilizovaného samozhášivého

polystyrenu EPS 

Základní rozměry panelů vycházejí z rozměrové řady desek
OSB: 

 1250 x 3000 mm 
   625 x 3000 mm 
   500 x 3000 mm 
   375 x 3000 mm 

Rozměrově odlišné panelové prvky lze rovněž dodat, ale objednávku je nutno vždy konzultovat s
výrobcem. 

Standardně jsou panely  SIPsCZ  vyráběny v tloušťkách 120mm, 170mm, 210mm. Uvedené tloušťky
panelu  SIPsCZ tak mohou splňovat statické, architektonické a tepelné požadavky, přičemž základní
tloušťka desky OSB je 15 mm. Panel tloušťky 210mm je určen převážně pro střešní panely.

Tloušťka panelu SIPsCZ [mm] 

170 210

R (tepelný odpor) [m2K/W] 

3,73 4,86 

PROČ  SIPsCZ

V minulosti se technologie při výstavbě domků logicky řídila dostupností stavebních materiálů. V 
zalesněných horách se stavělo ze dřeva, v nížinách podél řek bylo dostatečné množství zemědělské 
půdy, a tak se používaly hliněné cihly. Dnes již nejsme vázáni dostupností materiálů a dřevěné domy 
nacházejí své opodstatnění i v zemích s tradiční zděnou výstavbou. Dnešní doba objevuje výhody 
rychlé a suché výstavby. Velkou roli hrají také rostoucí požadavky na zateplení: tepelněizolační stěny 
dřevostaveb jsou subtilní a nezabírají tolik půdorysné plochy jako tradiční zdivo, dosahující při 
potřebném tepelném odporu značné tloušťky. Bezvýznamný není ani fakt, že dřevo působí dobře na 
lidskou psychiku. Dokáže příznivě ovlivnit mikroklima v interiéru a vzbuzuje v lidech pocit dobře 
známého, blízkého materiálu. 

Naše společnost přinesla na trh s rychlou formu výstavby ze sendvičových panelů SIPsCZ systém. 

Za hlavní výhody stavebního systému SIPsCZ lze označit:

 energetický vysoce účinný 
 nízká  prostupnost  vzduchu  konstrukcí  panelu  SIPsCZ systém  zamezuje  kolísání  teplot  v

konstrukci, hodnota tepelného odporu konstrukce (R) je velice stálá 
 vlhkost vzduchu v budovách neovlivňuje hodnotu tepelného odporu konstrukce v obvodovém

plášti z panelu 
 SIPsCZ  systém nejsou otvory a dutiny, a proto nedochází ke ztrátovému úniku tepla (nebo

klimatizovaného  vzduchu)  současně  nedochází  ani  k  vertikálnímu  pohybu  vzduchu  uvnitř
konstrukce  (příkladem porovnání  je  izolace  ze  skelné  nebo  minerální  vaty  nebo  sypkých
hmot). 

 SIPsCZ  systém má v poměru k ploše konstrukce malé množství spojů, a tím vzniká méně
tepelných mostů, než ve srovnání s jinými systémy dřevěných nebo ocelových konstrukcí a
stavbami budovanými z betonových, cihelných apod. tvárnic. 

 SIPsCZ  systém je odolný vůči napadení hlodavci a hmyzem (pro zvířata je pěnová hmota
nestravitelná). 

 

Stavební systém SIPsCZ součastně reaguje na problémy spojené s otázkami životního prostředí:  

 materiály pro výrobu SIPsCZ systému neobsahují CFC, HCFC, HFC nebo formaldehydy. 
 dřevěný plášť z desek OSB je regenerovatelný pro zpracování nových dřevotřískových desek 
 jádro panelu SIPsCZ z polystyrenu (EPS) lze recyklovat 
 jádro  panelu  SIPsCZ je  inertní,  nemá  výživnou  hodnotu  a  je  neměnné  (není  aktivní)

neprodukuje nežádoucí plyny ani žádná vyluhovadla. 
 jádro z EPS se nerozkládá ani nerozpadá, je bezpečné pro skládky odpadu a zemní navážky 

 nízká  prostupnost  vzduchu  konstrukcí  panelu  SIPsCZ systém  zamezuje  kolísání  teplot  v
konstrukci, hodnota tepelného odporu konstrukce (R) je velice stálá 

 vlhkost vzduchu v budovách neovlivňuje hodnotu tepelného odporu konstrukce v obvodovém
plášti z panelu 

 SIPsCZ  systém nejsou otvory a dutiny, a proto nedochází ke ztrátovému úniku tepla (nebo
klimatizovaného  vzduchu)  současně  nedochází  ani  k  vertikálnímu  pohybu  vzduchu  uvnitř
konstrukce  (příkladem porovnání  je  izolace  ze  skelné  nebo  minerální  vaty  nebo  sypkých
hmot). 

 SIPsCZ  systém má v poměru k ploše konstrukce malé množství spojů, a tím vzniká méně
tepelných mostů, než ve srovnání s jinými systémy dřevěných nebo ocelových konstrukcí a
stavbami budovanými z betonových, cihelných apod. tvárnic. 

 SIPsCZ  systém je odolný vůči napadení hlodavci a hmyzem (pro zvířata je pěnová hmota
nestravitelná). 

 

Stavební systém SIPsCZ součastně reaguje na problémy spojené s otázkami životního prostředí:  

 materiály pro výrobu SIPsCZ systému neobsahují CFC, HCFC, HFC nebo formaldehydy. 
 dřevěný plášť z desek OSB je regenerovatelný pro zpracování nových dřevotřískových desek 
 jádro panelu SIPsCZ z polystyrenu (EPS) lze recyklovat 
 jádro  panelu  SIPsCZ je  inertní,  nemá  výživnou  hodnotu  a  je  neměnné  (není  aktivní)

neprodukuje nežádoucí plyny ani žádná vyluhovadla. 
 jádro z EPS se nerozkládá ani nerozpadá, je bezpečné pro skládky odpadu a zemní navážky 

 nízká  prostupnost  vzduchu  konstrukcí  panelu  SIPsCZ systém  zamezuje  kolísání  teplot  v
konstrukci, hodnota tepelného odporu konstrukce (R) je velice stálá 

 vlhkost vzduchu v budovách neovlivňuje hodnotu tepelného odporu konstrukce v obvodovém
plášti z panelu 

 SIPsCZ  systém nejsou otvory a dutiny, a proto nedochází ke ztrátovému úniku tepla (nebo
klimatizovaného  vzduchu)  současně  nedochází  ani  k  vertikálnímu  pohybu  vzduchu  uvnitř
konstrukce  (příkladem porovnání  je  izolace  ze  skelné  nebo  minerální  vaty  nebo  sypkých
hmot). 

 SIPsCZ  systém má v poměru k ploše konstrukce malé množství spojů, a tím vzniká méně
tepelných mostů, než ve srovnání s jinými systémy dřevěných nebo ocelových konstrukcí a
stavbami budovanými z betonových, cihelných apod. tvárnic. 

 SIPsCZ  systém je odolný vůči napadení hlodavci a hmyzem (pro zvířata je pěnová hmota
nestravitelná). 

 

Stavební systém SIPsCZ součastně reaguje na problémy spojené s otázkami životního prostředí:  

 materiály pro výrobu SIPsCZ systému neobsahují CFC, HCFC, HFC nebo formaldehydy. 
 dřevěný plášť z desek OSB je regenerovatelný pro zpracování nových dřevotřískových desek 
 jádro panelu SIPsCZ z polystyrenu (EPS) lze recyklovat 
 jádro  panelu  SIPsCZ je  inertní,  nemá  výživnou  hodnotu  a  je  neměnné  (není  aktivní)

neprodukuje nežádoucí plyny ani žádná vyluhovadla. 
 jádro z EPS se nerozkládá ani nerozpadá, je bezpečné pro skládky odpadu a zemní navážky 
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Projektové činnosti:

Montované a mobilní domy stavíme podle 
požadavků zákazníků a to jak podle typových 
projektů s běžnými úpravami typu: posunu-
tí příček, změna umístnění oken, dveří, jakož  
i změny dispozice jednotlivých místností.

na přání jsme schopni zajistit výstavbu individuálních projektů, který si zákazník dodá sám. 
Kromě toho zajišťujeme výstavbu téměř všech domů z nabídky největší projektové kanceláře spol. 
G-servis, jejímž jsme partnerem. Zajišťujeme kompletní servis od projektu až po realizaci výstavby ro-
dinných domů na klíč.

Malý projekt rodinného typu

Typový projekt rodinného domu

Úpravy projektu rodinného domu

Zpracování a úprava vizualizací

Projekt osazení domu na pozemek

Průkaz energetické náročnosti budov

Změna stavby před dokončením
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Stavební systém SIP:

nízkoenergetický důmenergeticky pasivní dům

•	 Systém SIP svou konstrukcí a použitými materiály umožňuje podstatně snadnější výstavbu rodinného domu.

•	 Systém SIP technologie je montována dřevostavba, která splňuje nejnáročnější podmínky, jako jsou povětrnostní, tepelnětechnické, statické.

•	 Konstrukce Systém SIP mají odhadovanou životnost fyzicky na 100 let, přičemž životnost stavby nejvíce ovlivňuje kvalita architektury a projekční část dále 

samotná realizace stavebního díla, kde je třeba dbát hlavně na konstrukční detaily.

•	 Systém SIP svou konstrukcí a použitými materiály umožňuje podstatně snadnější rekonstrukci stavby, rozvodů vody a elektro, změny dispozice, obnovu 

interiéru i exteriéru s minimálním omezením užívání stavby.

•	 Systém SIP právě tímto poukazuje na dnešní dobu rychlého životního tempa, technologického pokroku a v neposlední řadě sociální změny a potřeby výstavby 

rodinných domů pro lidi.

Nízkoenergetický dům - (NED) je v současnosti 
pojem, který je dost zažitý a zahrnuje všechny 
stavby, které jsou z hlediska energetické 
náročnosti úspornější ve srovnání s klasickou 
výstavbou. Energetická náročnost na vytápění 
se pohybuje od 15 do 50 kWh / m2 / rok. Tuto 
hodnotu lze dosáhnout kombinací technických   
a technologických opatření jako jsou:

•	 zateplení obvodového pláště
•	 dostatečné zateplení střechy a podlahy
•	 výběrem kvalitních oken a dveří
•	 osazení rekuperace vzduchu a jiných 

technologií.
•	 velmi důležitý je kvalitní architektonický 

návrh, který díky správnému osazení domu 
na pozemku vzhledem ke světovým stranám 
a hmotově dispozičnímu řešení šetří vaše 
úspory po celou dobu životnosti stavby.

Energeticky pasivní domy (EPD) můžeme definovat jako domy, které nepotřebují aktivní 
topný systém, protože teplo čerpají z vnitřních zdrojů tepla, slunečního záření, vnitra povrchu 
země. Energetická náročnost pasivního domu je až o 90% nižší ve srovnání s klasickou stavbou 
rodinného domu a pohybuje se v rozmezí 0 - 15 kWh / m2 / rok. Tak nízkou spotřebu energií 
zajistí domu jedině kombinace více základních prvků jako jsou:

•	 architektonický návrh: velkou roli sehrává osazení domu na pozemek a světové strany, 
členitost stavby a dispozice. Dobře vypočtená tepelná izolace domu - tepelnětechnická 
obálka spolu s kvalitními okny a vstupními dveřmi. Minimální tepelné ztráty a maximální 
využití tepelných zisků zaručuje, že pasivní dům nebude závislý na aktivním topném  
a chladicím systému.

•	 použité technologie: Při dokonalém zatěsnenení domu je třeba nucené větrání 
- rekuperace vzduchu. Pro dohřev teplé užitkové vody solární sestava a tepelné 
čerpadlo na vytápění využívající energii z přírodních zdrojů. To vše se dá kombinovat  
s elektřinou vyrobenou ze slunečního záření - fotovoltaika. Vzhledem k technologické 
vyspělosti pasivního domu je i jeho pořizovací cena vyšší ve srovnání s domem v nižším 
eneregetickém standardu. Na straně druhé šetří Vaše výdaje na energie během placení 
hypotéky a do budoucna je to Vaše renta na důchod, protože ceny energií budou jen 
stoupat.

Navrhujeme a stavíme rodinné domy od kategorie nízkoenergetické stavby (15 až 50 kWh / m2  rok) 
až po pasivní stavbu (5 až 15 kWh / m2 rok). Tento konstrukční systém je ideální pro výstavbu ve 
třídě nízkoenergetických staveb, určených pro skutečně extrémní teplotní podmínky.

Naše stavby jsou navrženy a postaveny kvalitně s potřebnou tepelnětechnickou obálkou 
(zateplením), okny s izolačním trojsklem, solárními panely, rekuperací, případně tepelným 
čerpadlem kvůli dosažení skutečně nízkoenergetického standardu. Právě tyto technologie  
a jejich správně navržené kombinace jsou samozřejmostí pro společnost SIP, čímž garantujeme, že 
stavíme v třídách energeticky nejúspornějších staveb.

vnější omítkový systém
dřevěné hranoly, spojovací profily

nášlapná vrstva + podložka
betonový potěr
podlahové EPS + separační fólie
hydroizolace + separační fólie
železobetonová deska
štěrkové lože

zhutněná zemina

fasádní polystyrén

dřevoštěpková deska

dřevoštěpková deska

sádrokartonová deska

spojovací profily
základové pražce

hydroizolace

zateplení soklu - XPS

spodní stavba - základy

polystyrénové  (EPS) jádro

Nulový dům 0 až 5 kW/m2 rok

Pasivní dům 5 až 15 kW/m2 rok

nízkoenergetický dům 5 až 50 kW/m2 rok

energeticky úsporný dům 50 až 70 kW/m2 rok

Současný standard 70 až 100 kW/m2 rok

Energeticky náročný dům více než 100 kW/m2 rok
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Stavební systém SIP:

nízká ekologická stopa

Odolnost vůči otřesům

Větší vnitřní prostor

Odolnost vůči větru

Tepelná pohoda

Odolnost proti požáru

nižší investice

Suchá výstavba

Šetří vám čas

Bohaté zkušenosti

- oproti klasické (zděné) stavbě při stejné zastavěné ploše až + 15% plochy!
- při půdorysu o velikosti 100m2 máte u nás 15m2 navíc ve srovnání s klasickou zděnou stavbou! Tedy jeden pokoj navíc!

- i přes své nižší objemové hmotnosti oproti zděným stavbám splňují stavby SIP odolnost vůči větru až 180 km / hod! (Orkán = 125 km / h). 
To dokážou právě díky způsobu, jakým je celý systém spojován a montován. Na tuto odolnost jsou i certifikované! Samozřejmě záleží i na 
velikosti a členitosti stavby. Nemusíte mít obavy, že Váš dřevodům “odfoukne”. Jsou to falešné předsudky! Tak jako všechno ostatní, i moderní 
dřevostavby drží krok s dobou a musí vyhovovat stále přísnějším normám a zkouškám podléhajícím konrolným a zkušebním ústavem EU.

- montované stavby jsou odolnější vůči zemětřesením než klasické stavební systémy. V 90-tých letech stavby tohoto typu dostali jako jediné 
v Calirofornii (USA) povolení na výstavbu i v oblastech s vysokou seismickou činností.

- díky skvělým fyzikálním parametrům mají stavby SIP vynikající tepelně technické vlastnosti (... více v článku “ENERGIE”). Vysoký tepelný 
odpor konstrukce Rw, nízké tepelné ztráty a tedy výborná regulace tepla v domě spolu s technickým zabezpečením (solární panely, 
rekuperace .. ) Vám zaručují nízké provozní náklady! Buďte co nejvíce nezávislí!

- celý náš stavební systém tak i jeho jednotlivé prvky mají atest a certifikát v oblasti požární odolnosti autorizovanou osobou na Slovensku 
(ČSN EN 13501-2 + A1: 2010). Podléhají a splňují přísné protipožární normy, které jsou podmínkou pro výstavbu budov na bydlení.

- ve srovnání s klasickou (zděnou) výstavbou nižší investiční a provozní náklady (až o 40 - 60%)!
- šetření času a peněz díky používání suchých procesů ve výstavbě
- mnohem nižší provozní náklady díky důmyslnému stavebnímu systému SIP splňuje přísné tepelnětechnické nároky pro nízkoenergetickou 
a pasivní stavbu.

- v stavbách systému SIP vládne skvělé klima, která je typická pro dřevostavby. Žádná dodatečná vlhkost konstrukce díky suchým procesem při 
výstavbě. To zajišťuje vyváženou a zdravé klima uvnitř domu ihned po dokončení stavby. Žádné plísně a spóry !!! Jen zdravé bydlení!

- předáme Vám klíč od Vašeho nového domu už do 3 měsíců od zahájení výstavby! Ušetřete si další náklady spojené s náhradním bydlením !!! 
Bydlete co nejrychleji ve Vašem novém domě a neplaťte hypotéku za dům, ve kterém ještě nebydlíte!

- stavební systém, jakým jsou stavěny naše domy je ve světě používán již více než 60 let! jeho původ je v Kanadě, později se objevil  
v severských zemích Evropy: Norsko, Švédsko, Finsko. V 90. tých letech v Německu, Rakousku či ve Francii. Již více než 10 let v Čechách a na 
Slovensku více než 5 let prožívá tento typ dřevostaveb velký boom. Během celého tohoto období se systém zdokonaloval a dnes představuje 
špičku v oblasti montovaných dřevostaveb! Jeho hlavní přednosti jsou: výrobní přesnost, rychlá montáž, certifikovaný systém, perfektní 
tepelně technické a akustické vlastnosti a variabilita. To vše za dostupné ceny rodinných domů SIP!
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Typ střechy: Pult Radius - sedlo

lounge 30  / zastavěná plocha 33,5 m2

MINI 321 785 Kč 357 061 Kč

HOBBy 569 250 Kč 606 100 Kč

NA KLíČ 619 500 Kč 656 350 Kč

lounge 55 / zastavěná plocha 58,4 m2

MINI 523 799 Kč 585 294 Kč

HOBBy 955 200 Kč 1 019 440 Kč

NA KLíČ 1 042 800 Kč 1 107 040 Kč

lounge 62 / zastavěná plocha 64,5 m2

MINI 589 514 Kč 659 539 Kč

HOBBy 1 080 750 Kč 1 153 900 Kč

NA KLíČ 1 180 500 Kč 1 253 650 Kč

lounge 75 / zastavěná plocha 86,9 m2

MINI 755 020 Kč 846 525 Kč

HOBBy 1 398 500 Kč 1 494 200 Kč

NA KLíČ 1 529 000 Kč 1 624 700 Kč

Cena za m2 (orientační) MINI - 10 000 Kč HOBBy - 16 875 Kč NA KLíČ - 19 125 Kč

Uvedené ceny jsou včetně montáže domu.

Příplatek za ocelovou konstrukci mobilního domu: 50 000 Kč

aKCE! 
montáž zemních vrutů zdarma

-20%
až

Montovaný dům, TYP - lounge
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Mobilní dům celoroční série Hobbytec 60m2

Postavíme vám dům podle vašich představ

Mobilní dům celoroční série Superior 
Starline XXL

Montovaný dům Neapol 89 m2
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Pouze kvalitní nové mobilní domy

revoluce nejen v bydlení

Hledáte „levné“ použité mobilní domy dovezené ze zahraničních kempů z anglie a Holandska?  
V některých případech dokonce mobilní domy, které prošli takzvanou revitalizací? 
Ty u nás prosím nehledejte, protože je nenajdete. 

Dodáváme pouze nové mobilní domy pro celoroční užití vhodné do našich klimatických podmínek.

Stavíme přízemní rodinné domy a mobilní celoroční domy z certifikovaných materiálů, které prošly četný-
mi zkouškami kvality. Mobilní domy přinášejí revoluci nejen do bydlení. Jedná se o stavby, které lze snadno 
přepravovat tam, kde jsou zrovna potřebné. Mobilní montované stavby vám mohou sloužit  jako chata, 
bydlení pro hosty, mobilní kancelář, pracovna či sklad.
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výhody montovaných mobilních domů

Pro více informací nás kontaktujte nebo sjednejte schůzku s našimi regionálními 
obchodními zástupci v obchodních centrech.

Stavba mobilních montovaných staveb trvá průměrně 2 – 6 týdnů. Mobilní domy jsou díky použitým mate-
riálům ekologické i ekonomické. Ušetříte tisíce za pořízení stavby ale i při jejím zimním provozu. V případě, 
že chcete v nízkoenergetických mobilních domech bydlet komfortně po celý rok, doporučujeme variantu 
na klíč, která zahrnuje i kompletní vybavení koupelny, položení podlah, dlažby a všechny vnitřní a vnější 
nátěry, podle vašich přání. Dále jsou dostupné provedení jsou Hobby a Mini. 

Česká republika
tel.: 840 810 810
E-mail: info@hobbytec.cz

Slovensko
tel.: 0850 150 151
E-mail: info@hobbytec.sk

-20%
až

Využijte akčních cen!


