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Náš styl
= prověřeno staletími =

Námi prezentované domy mají hlavní, tedy nosnou, 
konstrukci tvořenou masivními dubovými trámy s 
využitím tradičního systému dlabů a čepů do nich 
zapadajících, které umožňují konstrukčně 
vytvořit téměř jakékoliv dispozice.



Ekologické
• Řešení “tepelné obálky“ domů je tzv. Difuzně 

otevřenou skladbou fasády s vhodným 
použitím těch nejkvalitnějších ekologických 
materiálů.

• Jako tepelná a akustická izolace domů je 
navržena izolace z konopného vlákna, 
špičkového materiálu, který má minimální 
dopad na životní prostředí a pochází z 
obnovitelných zdrojů.

• Použití konopné izolace následuje celosvětový 
trend návratu k přírodním materiálům a 
především zdravému životnímu stylu.



Nízkoenergetické
= proč právě tato izolace? =

• Velmi dobré mechanické vlastnosti
• Výborné tepelně-izolační vlastnosti
• Dvojnásobná schopnost tepelné akumulace 

oproti minerálním izolacím
• Vysoce difúzně propustný materiál
• Jedinečná schopnost redistribuce vlhkosti
• Udržuje zdravé mikroklima domu bez plísní a 

jiných alergenů
• Výborné akustické vlastnosti
• Snadná aplikace bez ochranných pomůcek



Domy menší i větší



Domy prosklené



Interiéry s pohledovými trámy



Interiéry s pohledovými trámy



Interiéry klasické



Stylový bazén zakomponovaný 
ve vnitřích prostorách



Stylový bazén jako samostatně 
stojící budova



Další provedení bazénu



Přístavky k domům



Přístavky k domům



Kryté stání pro Vaše miláčky



Kryté stání pro Vaše miláčky



Stání pro Vaše miláčky s 
prostorem v patře



Stání pro Vaše miláčky s 
prostorem v patře



Zahradní domky a altány



Zahradní domky a altány



Zahradní domky a altány



A jaká je Vaše představa?



Dubové Domy s.r.o.

Jsme tu pro zákazníky, co se 
nespokojí s průměrem, ale 

chtějí za své investice dostat 
jen to nejlepší.

WWW.DUBOVEDOMY.CZ



Kontakt
Milan Jindra

jednatel společnosti

tel.: +420 777 083 088

email : jindra@dubovedomy.cz

Martin Trojanowicz
jednatel společnosti

Tel.: +420 777 022 088

email: trojanowicz@dubovedomy.cz

WWW.DUBOVEDOMY.CZ
Neváhejte nás kontaktovat pro nacenění a 

prokonzultování Vašeho projektu, či jen pro dodatečné 
informace.
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