
MODULÁRNÍ 
DŘEVOSTAVBY
DOMOV I KANCELÁŘ PODLE VLASTNÍHO VKUSU, 
EKONOMICKY, EKOLOGICKY, EFEKTIVNĚ

PROČ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBU OD EKO MODULAR?

• Je variabilní, zvolíte si velikost a tvar modulů, které potřebujete nyní, 
 později ji rozšíříte, přesně podle vašich představ
• Vyrobíme ji rychle, klíče máte už do 4 měsíců od podpisu smlouvy
• Je kvalitní, poskytujeme záruku na konstrukci 30 let
• Je ekonomická, výhodně ji pořídíte, levně provozujete
• Je trvanlivá, garantujeme stejnou životnost jako u zděné stavby
• Je bez starostí, my ji vyrobíme, přivezeme, usadíme, vy se jen těšíte
• Kdykoliv můžete navštívit naše vzorové domy a sami posoudit kvalitu stavby
• Smluvně stanovený rozpočet zaručuje, že nebudete platit nic na víc



JEDNODUŠŠÍ UŽ TO BÝT NEMŮŽE.
Vy sami rozhodujete, kolik potřebujete prostoru, a my vám poradíme, kolik modulů 
budete potřebovat. Spojujte moduly dohromady a vytvořte pro sebe ideální prostor 
na bydlení i práci. Moduly vyrábíme v nejvyšší kvalitě a technické dokonalosti.

STAVĚJTE, ROZŠIŘUJTE, 
KOMBINUJTE.

MOŽNOST ROZŠIŘOVAT MODULY 
KDYKOLIV V BUDOUCNU.

Eko modular s.r.o., tel.: +420 731 006 235, www.ekomodular.cz

Podrobnosti k jednotlivým variantám najdete v katalogu na www.ekomodular.cz/katalog.
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VARIANTA K DOKONČENÍ
KDYŽ SI CHCETE MODUL DOKONČIT 
PODLE SEBE
• Dřevěný nosný systém
• Tepelná izolace podlahy, stěn a stropu
• Okna a vchodové dveře
• Fasádní systém
• Střešní a okapový systém
• Vnitřní příčky
• Elektroinstalace
• Rozvody vody a kanalizace

JAKÝ KOMFORT SI CHCETE DOPŘÁT?
NÍZKOENERGETICKÁ STAVBA
• Tloušťka konstrukce: 300 mm
• Prům. součinitel prostupu tepla: 0,2 W/m²K
• Orientační tepelná ztráta obálkou = 2,52 kW

PASIVNÍ STAVBA
• Tloušťka konstrukce: 365 mm
• Prům. součinitel prostupu tepla: 0,15 W/m²K
• Orientační tepelná ztráta obálkou = 1,43 kW

VARIANTA NA KLÍČ
OBJEDNÁTE A BYDLÍTE BEZ 
STAROSTÍ
• Dřevěný nosný systém
• Tepelná izolace podlahy, stěn a stropu
• Okna a vchodové dveře
• Fasádní systém
• Střešní a okapový systém
• Vnitřní příčky
• Elektroinstalace, elektrická topidla
• Rozvody vody a kanalizace
• Finální vnitřní povrchy
• Výmalba
• Podlahy
• Interiérové dveře
• Vnitřní parapety
• Koupelna včetně sanitárního vybavení

Eko modular s.r.o., tel.: +420 731 006 235, www.ekomodular.cz

KVH hranoly

Záklop z OSB desek s impregnací
Minerální 
čedičová izolace OSB deska

Parozábrana

Sádrovláknitá
deska

RigistabilRošt z KVH latí

Kontaktní 
zateplovací 

fasádní systém
 Cemix

Spádové klíny EPS

Geotextilie PVC střešní fólie

Difuzní fólie

Palubový obklad

2× Rigistabil,
suchá podlaha



JAK SE ZAKLÁDAJÍ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY?

MŮŽETE MI DODAT MODULÁRNÍ DŮM 
ZAŘÍZENÝ VČETNĚ NÁBYTKU?

JAKÉ DALŠÍ PROJEKTY REALIZUJEME?

Zakládání na zemních vrutech je moderní, 
praktický, rychlý a ekonomický způsob 
zakládání dřevostaveb. Pozemek 
nepoškozuje těžká technika, základy jsou 
hotové do jednoho dne. Instalace je možná 
během celého roku.
Využíváme výhradně české zemní vruty 
BAYO ‑S. Mají všechny potřebné atesty 
a certifikáty pro EU.
Výhradním dodavatelem zemních vrutů 
je společnost Chytré základy.
Další informace získáte na 
www.chytrezaklady.cz

Ano můžeme. Připravili jsme projekt 
i realizaci mnoha interiérů pro naše domy.
Dům k Vám může přijet již za 4 měsíce 
vybavený včetně nábytku. Vyčleníme Vám 
z naší firmy člověka, který se bude osobně 
věnovat všem Vašim potřebám, které 
v souvislosti s nábytkem budete mít.

• rodinné domy
• kanceláře
• hausbóty
• školy a mateřské školy

• komerční projekty
• developerské projekty
• sociální projekty
• atypické projekty

Společnost Eko modular je ryze česká firma, která už dnes působí na Slovensku 
a v Maďarsku a rozvíjí se do dalších evropských států. Čerpá z dvacetiletých zkušeností 
členů týmu, kteří stáli už na samých počátcích oboru dřevostaveb u nás. Zakládá si na 
kvalitě materiálů, profesionálním provedení a spolehlivém fungování svých staveb.

Eko modular s.r.o., telefon: +420 731 006 235, email: info@ekomodular.cz, www.ekomodular.cz.


