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POSTAVÍME PRO 
VÁS LEPŠÍ DOMOV

Rozhodujete se, zda si pořídit nový dům? A přemýšlíte nad tím, co od něj očekávat? 
Nebo už máte v hlavě sen o tom, že potřebujete dům teplejší, světlejší, tišší, větší, luxusnější 
a bytelnější? Ale hlavně chcete, aby to byl skutečný domov? My víme, že váš nový domov 
by měl být ve všech ohledech lepší, a proto takové domy navrhujeme, vyrábíme a stavíme. 
U nás jste na správné adrese.

LEPŠÍ DOMOV

Dům, ve kterém vás nezaskočí vyúčtování energií
Postavit nízkoenergetický dům je v době zvyšujících se nákladů 
na energie velmi prozíravý krok. My v Haas Fertigbau to víme, 
a proto konstrukce a komponenty našich domů splňují paramet-
ry požadované pro pasivní domy. Pokud chcete mít jistotu, že na 
výdajích za energie ve svém domě skutečně ušetříte, zaměřte se 
především na izolace konstrukce. U nás se můžete spolehnout 
na vynikající hodnotu certifikovaných stěn Thermo-Protect® 
40, kdy U = 0,10 W/m2K, což jsou parametry pro pasivní domy.

Důležitou položkou v rozpočtu domácnosti je vždy vytá-
pění. Abychom vám pomohli šetřit výdaje za energie, vybavili 
jsme rodinné domy Haas už ve standardu tepelným čerpadlem 
vzduch–voda. V kombinaci s teplovodním podlahovým vytápě-
ním je tu hned několik dalších výhod, protože rovnoměrné rozlo-
žení tepla „od nohou“ zajistí vyšší tepelný komfort při nižší tep-
lotě. Proto je možné vytápět místnosti na teplotu o 1–2 °C nižší, 
než jste zvyklí, ale dosáhnout stejného pocitu pohodlí. 

Vy sníte o teple rodinného krbu, a my proto přidáváme do 
standardní výbavy ještě komín k napojení krbu nebo krbových 
kamen, které můžete využít k sezonnímu přitápění. Pocit chladu 
bude jen mlhavou vzpomínkou. Ale hlavně vám živý oheň vytvoří 
doma neopakovatelnou atmosféru a kromě těla zahřeje i ducha.

Zasloužíte si více prostoru
Váš dům má být místem, kde můžete pořádně rozpřáhnout ruce, 
zhluboka se nadechnout a mít pocit, jako by vám narostla kříd-
la. Váš dům musí mít dostatek prostoru pro pobíhání dětí i pro 
natažené nohy při odpočinku. A proto jsme se zaměřili na zvět-
šení každé místnosti. Zvýšenými stropy v přízemí vznikl velko-
rysý prostor, ve kterém se nikdy nebudete cítit stísnění. I pod-
kroví se pyšní dostatkem místa, aniž by vás jakkoliv omezovala 
šikmina střechy. Myslíme i na takové maličkosti, jako jsou vyšší 
vstupní a interiérové dveře. Ale co jistě oceníte, jsou vyšší a širší 
garážová vrata, což v praxi znamená větší komfort při každo-
denním vyjíždění i návratech domů. 

Vstávejte každé ráno do světla
Naším velkým úkolem bylo přivést do vašich domovů mnohem 
více světla, protože víme, že přirozené denní světlo je hlavním 
zdrojem životní energie. Zaměřili jsme se zejména na okna 
a dveře, které jsme zvětšili, jak jen to šlo, a sáhli jsme i po velkých 
francouzských oknech. Mnohem více světla je v interiérech také 
díky zvýšeným stropům. Umožnili jsme světlu, aby dovnitř ještě 
více pronikalo svou životodárnou silou, a ve všech místnostech 
jsme téměř vymýtili temné kouty. V novém domě bude váš den 
delší a vy tak můžete vstávat do ranních paprsků a den zakončit 
koupelí v záři zapadajícího slunce.
 
Užívejte si skutečné teplo domova
V parném létě příjemně a v zimě teplo jako v pohádce, to je 
výsledek naší snahy o to, abyste se doma cítili v teple a bez-
pečí. Ať už budou vaše děti běhat po domě neoblečené, nebo 
budete mít doma společnost, můžete si být jistí, že všichni 
budou pociťovat tepelný komfort. My v Haas vyrábíme špič-
kové obvodové i  vnitřní stěny s  vynikající tepelnou izolací, 
a protože používáme jen ty nejkvalitnější izolace v podlaze, ve 
stropě i ve střeše, splňují naše dřevostavby parametry pasiv-
ních domů. Pečlivě pro vás vybíráme okna a dveře s  izolač-
ním trojsklem. I tady jsme udělali maximum pro to, abyste se 
doma cítili naprosto skvěle. Vaším úkolem bude prožít každou 
minutu naplno.

Ponořte se do moře ticha a klidu
Po rušném dni plném zvuků, hlasů a decibelů si vaše uši zaslou-
ží uklidňující balzám v podobě ticha. A přestože hluk z vašeho 
okolí vymazat nemůžeme, postarali jsme se, aby váš domov byl 
oázou, kde budete zažívat ticho a klid. Před hlukem vás ochrání 
silné obvodové stěny, vnitřní příčky s dvojitým opláštěním, beto-
nové podlahy v podkroví, promyšlená izolace ve stropě i ve stře-
še a okna s izolačním trojsklem. To vše je tu proto, aby váš dům 
byl váš hrad, kde budete v klidu odpočívat a nabírat energii.

Obklopte se luxusem
Luxus, to nejsou nemorálně drahé věci, ale dokonalá sou-
hra funkčnosti a  promyšlených, krásných detailů. Život vám 
v  mnohém usnadní buď moderní bezúdržbová plastohliníko-
vá nebo nádherná dřevěná okna a luxusní vnitřní dveře z CPL 
laminátu s  vysokou mechanickou odolností a  barevnou stá-
lostí. Naprostý komfort zajistí tepelné čerpadlo v  kombinaci 
s  teplovodním podlahovým vytápěním a nadstandardní dlaž-
by. Oceníte obklady i  zařizovací předměty v koupelně, vnitřní 
povrchy se speciálním tmelením Q3 nebo třívrstvou organic-
kou vyztuženou omítku na vnějších stěnách. Dojem luxusního 
domova navodíte jen tam, kde vše perfektně funguje – a o to 
jsme se postarali.

Domov, o který se můžete opřít
Nejpevnější musí být vždy kostra, na tu musí být spolehnu-
tí za všech okolností. A proto každý dům od nás má bytelnou 

a  pevnostní konstrukci, aby vám po dlouhá léta sloužil jako 
perfektní parťák a  ochránce, ať už se děje cokoliv. Vždy jsme 
používali prvotřídní konstrukce, ale i  tak jsme je dokázali ještě 
vylepšit. Díky 20centimetrovým nosným sloupkům z masivní-
ho konstrukčního dřeva KVH a obvodovým stěnám o šířce přes  
40 centimetrů se můžete o  svůj domov denně opřít. Krovy 
a vazníky z KVH hranolů unesou všechnu tíhu světa. A vy bude-
te vždy v bezpečí.

Prolistujte si náš katalog a nechte se inspirovat přehlíd-
kou našich typových domů. Vybírejte z nabídky bungalovů i pat-
rových domů, dvojdomů nebo dvougeneračních vil, klasických 
i moderních, velkých i malých. Jen vy sami víte, který bude pro 
vás a vaši rodinu ten pravý. Každý z nich přizpůsobíme přesně 
vašim přáním i potřebám. Zrovna tak vám ale můžeme postavit 
dům úplně individuální, podle projektu vašeho architekta. Důle-
žité je hlavně to, abyste se v něm cítili dobře a aby vám byl sku-
tečným domovem…

LEPŠÍ DOMOV je luxusní a zároveň úsporný 
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