
Co vše vám můžeme nabídnout

Dřevostavby Haas Fertigbau

Rodinné a bytové domy

Mateřské a základní školy

Komerční i průmyslové stavby

Zemědělské stavby

Lepené konstrukce, krovy a jiné



Představy o tom, jak by mělo vypadat vlastní bydlení,  
jsou zajisté různé, jedno však mají všechny společné –  
touhu po realizaci vlastního domu.

Pro váš příjemný pocit z bydlení.Xaver A. Haas 

Vážení klienti,

už desítky let se zabýváme technologií, která se pro nás stala životní filozofií, protože vše co 
děláme, se točí okolo dřeva a dřevostaveb vůbec. I mnozí naši zaměstnanci si splnili svůj sen 
a realizovali stavbu rodinného domu se svojí společností. Je to velmi cenná a zároveň i příjem-
ná zkušenost, když pracujete a zároveň bydlíte v prostředí, které je vám tak blízké. Schopnost 
naslouchat je opravdu darem nejvzácnějším, který se naší společnosti Haas Fertigbau Cha-
novice s.r.o. v plné míře vrací ve spokojenosti našich klientů. A právě na tomto základě jsme 
vytvořili katalog, který se vám právě dostává do rukou a který vás může inspirovat k dalšímu 
důležitému kroku, kterým je realizace vlastního rodinného domu. Máte tak možnost seznámit 
se se základní nabídkou našich typových domů – limitovanými edicemi HARMONY a BUN-
GALOVY, rodinnými domy LINEA a ALTO, inovativní řadou PREMIUM LINE, ale i s ukázkami 
individuálních řešení projektů. 

U všech typových řad, ale i u individuálních architektonických řešení, máte možnost nechat si 
postavit rodinný dům kompletně NA KLÍČ nebo se rozhodnout pro hrubou stavbu s dokonče-
nou fasádou, vnitřními instalacemi a základními podlahovými konstrukcemi – stavba PRAKTIK 
PLUS či pro hrubou stavbu s dokončenou fasádou – stavba PRAKTIK.

Provedeme vás ale i výstavbou dalších projektů, které má HAAS FERTIGBAU v portfoliu. Zmí-
níme zde i novější významné projekty, ke kterým bezesporu patří např. výstavba  apartmánů 
na plzeňském golfovém hřišti v Dýšině, stejně jako lávka mezi golfovými jamkami v tomto 
golfovém areálu.  

V závěru bychom vám rádi představili řadu domů Symphony, která vám ukáže zcela nové 
možnosti skladby domů. 

Přesvědčte se na vlastní oči – vždyť není nic jednoduššího než si kvalitu výstavby ověřit přímo 
na realizovaných stavbách. Kdo si to vyzkoušel, už by neměnil. Dříve než začnete prohlížet na-
bídku našich rodinných domů, dovolte nám představit společnost, které již řadu let věnujeme 
maximální pracovní nasazení, abyste vy – naši klienti – byli maximálně spokojeni. 

Chceme přinášet servis, který vás od začátku až dokonce přesvědčí, že vaše volba byla 
správná. Je to příjemný pocit, když myslíte na svoji budoucnost. Myšlenka však nemusí zůstat 
pouhou představou. Spolu s našimi projektanty si vytvoříte dům, který se krůček po krůčku 
stává domem vašich představ. Jak se můžete sami přesvědčit, vznikají tak stavby opravdu 
zajímavé a různorodé, jak jen různorodí jsou lidé, kteří v nich bydlí. Jsme si jisti, že Haas 
Fertig bau Chanovice s.r.o. je tím správným partnerem, který se bude splnění vašich představ 
naplno věnovat.

Váš Xaver A. Haas 
Jednatel společnosti Haas Group



Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.
Silný partner na vaší straně
Rodinné domy společnosti Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. jsou navrhovány a realizovány 
v běžném, nízkoenergetickém i pasivním provedení a ve snaze uspokojit i ty nejnáročnější 
požadavky každého zákazníka. Systém staveb Haas Fertigbau klade zásadní důraz na vyso-
kou kvalitu výstavby, nízkou energetickou náročnost stavěných objektů, šetrnost k životnímu 
prostředí – to vše v kontextu s kritérii moderního bydlení nového tisíciletí. Vysoké tepelně 
a zvukově izolační vlastnosti stěn, používání tepelně izolačního zasklení oken a dveří, moderní 
a kvalitní vytápění vytváří velmi úsporný systém, který v době neustálého zvyšování cen energií 
nabývá na významu. 

Kvalita a jakost výstavby, kterou společnost Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. realizuje již po 
několik generací ve špičkovém provedení, je neustále dozorována tuzemskými i zahraniční-
mi nezávislými kontrolními orgány. Veškeré prvky a konstrukce používané při výstavbě Haas 
Fertigbau jsou atestovány a certifikovány. Díky mnohaletým velmi dobrým zkušenostem z re-
alizované výstavby garantuje společnost Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. záruku na statiku 
systému 30 let. Posudek rakouského institutu pro výzkum potvrzuje, že rodinné domy Haas 
Fertigbau mají vysokou životnost a jsou stavěny s ohledem na zásadní stavební krédo společ-
nosti – příjemný pocit z bydlení v moderním stylu, kvalita výstavby, hospodárnost, ekologická 
a zdravotní nezávadnost. 

Zárukou toho, že váš dům bude ve velmi krátké době a ve vynikající kvalitě dokončen je i sou-
časný dynamický rozvoj naší společnosti, která se vedle výstavby rodinných domů zabývá 
i dodávkami střešních konstrukcí, krovů, vazníkových konstrukcí, lepených konstrukčních prv-
ků, staveb občanské a bytové vybavenosti, průmyslových a zemědělských hal, sportovních 
objektů a dalších staveb pro jakýkoli podnikatelský záměr. Sílu a zázemí společnosti dotvrzuje 
i její celoevropský rozměr, vždyť zde je značka HAAS úspěšně reprezentována již více než 30 
pobočkami.

Výrobní závod Chanovice
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Dřevostavby Haas Fertigbau

03

Dřevostavby Haas Fertigbau

Haas Fertigbau. Rozmanitost staveb.

Architektura domu Jubilée se vyznačuje 
kombinací klasických a moderních prvků.



Bungalov Line Bungalov Line

0504

Komfort bydlení na jedné úrovni

2+1 Bungalov Line 75 3+1 Bungalov Line 83

4+1 Bungalov Line 115

4+1 Bungalov Line 131

Nadčasová architektura bungalovů nevyjde snad nikdy z módy! Vše pohodlně v jedné 
rovině, bez zbytečného chození do schodů a ze schodů – to je parametr, který může 
být pro mnohé z vás velmi důležitým hlediskem při výběru rodinného domu. Při vytváře-
ní návrhů bungalovů jsme vycházeli z konkrétních přání a požadavků širokého spektra 
našich klientů. Při dodržení příslušných norem je možné tyto domy upravit bezbariérově 
tak, aby plně vyhovovaly i tělesně postiženým.

4+1 Bungalov Line 84
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Harmony Harmony

06
Nejčastěji slýcháme od širokého spekt-
ra našich klientů slova jako jsou kvalita, 
praktičnost, útulnost a prostornost. A my 
našim klientům nasloucháme. Díky dlou-
holeté zkušenosti v oboru dřevostaveb 
vám nyní představujeme tuto řadu ro-
dinných domů, která v maximální  míře 
vyhovuje těmto požadavkům a to vše při 
zachování moderního dispozičního řeše-
ní. Nová řada rodinných domů vás zcela 
jistě oslní. Račte vstoupit…

4+1 Harmony 7

6+1 Harmony 45+1 Harmony 10 6+1 Harmony 4

Výjimečná 
řešení

Certifikovaná a atestovaná kvalita
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Alto a LineaAlto a Linea

Dům je symbol. Znamení představ o ži-
votě. Rodinné bydlení má v takových 
představách výjimečné místo, protože 
žádný jiný prostor není tolik spojen s na-
šimi city. Každá stavba je záznamem 
přání; kolik lidských snů, tolik je vizí oby-
dlí. Pro všechny je ale společná potřeba 
nalezení harmonie, rovnováhy prostoru 
vyjadřující rovnováhu vztahů.
Rodinný dům je místem, kde se setkávají 
soukromé tužby se snahou naplnit obec-
nou představu o bydlení, je spojením 
jedinečného s univerzálním. Při návrhu 
takové stavby jde tedy o hledání sym-
biózy člověka se společností a domu 
s krajinou. Typová řada Alto&Linea nabízí 
promyšlený pohled na toto soužití. Řeše-
ní spočívá v kompoziční čistotě využívají-
cí praktickou vnitřní dispozici, v harmonii 
mezi exteriérem a interiérem.
Realizace je smysluplná jen s dokonalým 
nástrojem, dokonalou konstrukcí. Spoje-
ní jednoduchého tvarosloví a soudobých 
konstrukčních možností s prověřenými 
detaily a tradicí výroby, to je cesta od 
plánů k modernímu domu. Tato řada je 
setkáním vašich snů s perfektním sta-
vebním systemém Haas Fertigbau…5+1 Alto

4+1 Linea

Více informací na:  
 www.Haas-Fertigbau.cz

08

Alto & Linea
Jedinečné architektonické řešení
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PREMIUM LINEPREMIUM LINE

Inspirace 03 
Dům je koncepčně založen na vzájemném průniku dvojpodlažního kubického objemu, 
který křížově protíná liniovou jednopodlažní hmotu tvořící základnu domu.
Hmotová koncepce je promyšleně promítnuta jak do uspořádání vnitřních prostorů, 
tak i do materiálového řešení exteriéru domu. Vnitřnímu prostoru dominuje prostorná 
vstupní hala vertikálně prosvětlena střešním světlíkem. Sluneční paprsky vás provázejí 
i těmi nejtajnějšími kouty tohoto vilového domu! 
Liniové uspořádání obývacího pokoje, jídelny a kuchyně poskytuje tolik žádanou přímou 
vazbu na exteriér. Ložnice v přízemí se samostatným hygienickým zázemím umožňuje 
potenciální využití domu jako vícegeneračního. Ložnice ve druhém nadzemím podlaží 
jsou přístupné z přirozeně prosvětlené galerie, jejich komfort je umocněn prostornou 
terasou nacházející se nad garáží rodinného domu.

Inspirace 02 
Koncepce domu je založená na kontrastu dvou vzájemně propojených jednopodlaž-
ních kubických hmot, který je navíc umocněn použitím rozdílných materiálů na fasádě 
objektu. 
Hmotové řešení se promítá rovněž i do funkčního a prostorového uspořádání vnitřních 
prostorů. Vyšší hmota vymezuje společenskou část domu, jíž dominuje obytný prostor 
charakteristický svojí otevřeností jak ve vztahu k exteriéru, tak i k interiéru domu. V této 
části domu se v návaznosti na obývací prostor nachází kuchyně s jídelnou, technické 
zázemí a vstupní prostory. Vstupní hala tvoří styčný bod mezi společenskou a intimní 
zónou s ložnicemi, koupelnami a pracovnou, nacházejícími se v nižší hmotě domu. 
Rozměrné prosklení ve všech obytných místnostech umožňuje přímý kontakt se za-
hradou a terasou. Vertikální posuvné slunolamy zabezpečují ochranu před přesluněním 
a současně podporují myšlenku intimity.

Exkluzivita a individualita
…více než bydlení 

Nevybrali jste si z našich typových řešení řad Har-
mony, bungalovů či ALTO & LINEA? 

Nic vás nezaujalo nebo jste takoví individualisté, že vás 
úpravy typového řešení neuspokojí? Nezoufejte. Vybrali 
jste si sice náročnější cestu, ale konečný výsledek pak 
bude zajisté o to příjemnější.
Vždyť dle vašich přání a požadavků bude vznikat dílo, 
které bude přesně takové, jaké jste si vysnili. Zde již 
není co dodat – domluvte si schůzku a můžeme začít...

Inspirace 01 
Dům je charakteristický svojí promyš-
lenou jednoduchostí, která se promítá 
jak do dispozičního řešení vnitřních pro-
storů, tak i do celkového hmotového 
uspořádání. Funkční rozvržení dispozice 
zabezpečuje dostatek prostoru jak pro 
pár, tak i pro menší rodinu. 
Předsazená střešní konstrukce umož-
ňuje komfortní propojení ložnic a vstup-
ní části domu s prostornou terasou. 
Terasa se v letních měsících stává pl-
nohodnotnou součástí obytného pro-
storu a tvoří dominantní prvek domu, 
který svým uživatelům umožňuje bez-
prostřední kontakt se zahradou. Vaše 
každodenní radost z bydlení.

Exkluzivita a individualita – dvě hod-
noty, které se promítnou nejen do finál-
ního výsledku. S profesionálním part-
nerem pro realizaci bydlení navrženého 
vám přímo na míru objevíte osobitý pří-
stup v jednání a maximální ochotu najít 
řešení pro všechny vaše představy. 
Atypická a originální přání jsou pro nás vý-
zvou, kterou s radostí přijímáme. Nechte 
se okouzlit jedinečným designem, trendy 
architekturou a špičkovými technologie-
mi v domech PREMIUM LINE. 



Dřevostavby Haas FertigbauDřevostavby Haas Fertigbau

Společnost HAAS Fertigbau Chanovice s.r.o. je součástí koncernu HAAS GROUP,  
což je zárukou souladu technologie a konstrukce staveb s nejnovějším vývojem  
a trendy v oblasti dřevostaveb v Evropě.

Společnost HAAS Fertigbau Chanovice s.r.o. je členem všech důležitých  
tuzemských i zahraničních oborových sdružení a asociací, což zajišťuje soulad  
firemních standardů s normami a předpisy platnými při realizaci jejích výrobků.

Společnost HAAS Fertigbau Chanovice s.r.o. používá pro výrobu svých produktů  
výhradně certifikované vstupní materiály, shodné s materiály používanými  
v sesterských výrobních závodech v SRN a v Rakousku. Toto je zárukou shody  
kvality a konstrukce bez ohledu na místo výroby a konečné realizace.

Špičkovou kvalitu rodinných domů HAAS Fertigbau potvrzují certifikáty získané  
díky důkladným opakovaným kontrolám certifikačních orgánů jak ve výrobním  
závodě, tak i při samotné montáži.

Komplexností nabídky staveb od rodinných domů, objektů občanské vybavenosti  
(např. škol a mateřských školek), průmyslových a zemědělských staveb, sportovních 
objektů až po výrobu a montáž speciálních lepených velkoprostorových dřevěných  
konstrukcí, není schopna konkurovat společnosti HAAS Fertigbau Chanovice s.r.o. 
žádná jiná firma s výrobním závodem v České republice.

„5 důvodů proč stavět  
s Haas Fertigbau Chanovice“
Ing. Ladislav Kameník 
Jednatel společnosti

12 13

Jednatel společnosti zdůvodňuje…
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04

05
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Dřevostavby Haas FertigbauDřevostavby Haas Fertigbau

• Masivní akustické dvojvrstvé opláštění vnitřních i vnějších stěn
• Vysoce stabilní lepené prvky ve stropní i střešní konstrukci (pouze u dvojpodlažních rodinných domů)
• Akumulační a akustické monolitické konstrukce podlah
• Tepelně izolační šestikomorový profil rámů oken s teplým distančním rámečkem
• Vícebodové celoobvodové kování u oken
• Designové celodřevěné schodiště z lepených lamel (pouze u dvojpodlažních rodinných domů)
• Kompletní komfortní elektroinstalace, zdravotechnika a systém ústředního vytápění (včetně kotle s rodinným 

zásobníkem TUV a digitálním prostorovým bezdrátovým programovatelným termostatem)
• Moderní přetíratelné omítkové RAUFASER tapety
• Vysoce odolná laminátová plovoucí podlaha
• Paket zařízení staveniště (kompletní dodávka lešení, odvoz odpadu, mobilní toaleta apod.)

Stěny THERMO-PROTECT® 
PREMIUM a DIFU AKTIV
THERMO–PROTECT® SYSTEM obvodové 
stěny Haas Fertigbau vám přináší ještě výraz-
nější úsporu energie a tím i financí spojených 
s vytápěním domu Haas Fertigbau.

Základ vašeho domu 
HAAS: dřevo
Není dřevo jako dřevo. S výchozím  
materiálem se zvedá kvalita domů 
Haas Fertigbau. Proto je již zde  
odpovídajícím způsobem určen směr.  
Vlastní pily zpracovávají výlučně  
vybrané, vysoce kvalitní dřevo.

„Rozmanitost staveb“ 
  Důkazy základního kréda společnosti Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.

Základ pro vaše vlastní čtyři stěny
To, co je u jiných nadstandardem, je u HAAS FERTIGBAU samozřejmostí!

Hotel SAND MARTIN
Luxusní a rozsáhlá, 105 metrů dlouhá stavba s dominantními lepenými dřevěnými 
prvky pocházející z produkce Haas Fertigbau byla navržená na míru dle přání a po-
žadavků investora. A nutno dodat, že přestože se jedná o velmi moderní designo-
vou stavbu, působí tak, jako by na golfovém hřišti stála od nepaměti.  

Golfové apartmány v Dýšině, Plzeň
Přímo na plzeňském golfovém hřišti  
GOLF PARK PLZEŇ v Dýšině se na-
chází atypicky navržená řadová stavba  
s dominantními lepenými dřevěnými 
prvky a dřevěná lávka – vše z produkce  
společnosti Haas Fertigbau Chanovice 
s.r.o.

Stěna  
THERMO-PROTECT®  
PREMIUM

Stěna  
DIFU AKTIV

 U=0,14 W/m2K  U=0,17 W/m2K

silikonová omítka vyztužená

60 mm měkká dřevovláknitá deska

2 x 100 mm izolační deska 
z minerální vlny

ukončovací
aluprofil

200 mm masivní 
rámová konstrukce

12,5 mm  
sádrokartonová deska

15 mm 
 

OSB deska 

parobrzdná zábrana

práh s ukotvením

organická omítka vyztužená
200 mm masivní 
nosná konstrukce

12,5 mm sádro-  
kartonová deska

13 mm 
OSB deska

 

parozábrana zábrana

práh s ukotvením

100 mm deska
stabilizované pěnové hmoty

13 mm OSB deska

2 x 100 mm izolační 
deska z minerální vlny

ukončovací
aluprofil

THERMO - PROTECT PREMIUM 
U=0,14 W/m2K

34,3 cm
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Mateřské školkyMateřské školky

MŠ Přezletice
Mateřská škola v Přezleticích navazuje na řadu rychlých a úspěšných realizací mateř-
ských školek v systému Haas Fertigbau v rozsahu dodávky na klíč. Společnost Haas 
Fertigbau Chanovice tedy byla kompletním dodavatelem a realizovala tak zařízení projek-
tu, stavebního povolení, terénních úprav přes samotný objekt mateřské školky, dále pak 
přípojky inženýrských sítí, zpevnění ploch až po zděné oplocení. Tato atypická barevně 
různorodá mateřská škola je se svými třemi učebnami nastavena na kapacitu až 50 dětí.

Mateřské školky od Haas Fertigbau
Pro veřejný a soukromý sektor

MŠ Babice 
Atypická mateřská školka s moderní ar-
chitekturou doplňuje sportovní zázemí 
v blízkosti lesa. Barevně střídmá fasáda 
s dřevěným obkladem je se svými dvě-
ma učebnami připravena pro kapacitu 
až 50 dětí.

Proč stavět mateřskou 
školku s Haas Fertigbau?

01  Velmi krátká doba výstavby  
formou montáže

02  Zajištění komplexní inženýrské 
činnosti

03  Možnost užívání objektu ihned  
po jeho dokončení

04  Certifikované stavební systémy 
odpovídající všem dnešním přísným 
normám

05  Nízká energetická náročnost,  
ekologicky šetrné

MŠ Bradlec
Společnost Haas Fertigbau Chanovice 
postavila mateřskou školku za pouhých 
5 měsíců. Stavba byla zahájena počát-
kem června a díky kvalitě, rychlosti a so-
lidnosti společnosti Haas Fertigbau byla 
úspěšně předána již v průběhu listopa-
du. Kapacita této nové mateřské školky 
je vytvořena pro 40 dětí a vyskytuje se 
v lokalitě plánovaného nového centra 
obce. Objekt školky je řešen jako jed-
nopodlažní o zastavěné ploše 270 m2. 

MŠ Zlosyň
Koncem roku 2013 byla předána a řád-
ně zkolaudována budova mateřské ško-
ly Zlosyň. Školka byla předána včetně 
přípojek inženýrských sítí a venkovních 
úprav.

Školní družina v Duchcově
Další úspěšnou realizací školského za-
řízení byla výstavba školní družiny v Du-
chcově u Teplic.

MŠ Rudná
Další veřejnou zakázkou realizace škol-
ského zařízení byla výstavba mateřské 
školy v obci Rudná u Prahy. Zde spo-
lečnost Haas Fertigbau Chanovice vy-
hrála veřejné výběrové řízení na výstav-
bu objektu nového pavilonu mateřské 
školy. Tuto stavbu naše společnost rea-
lizovala kompletně na klíč v energeticky 
úsporném, certifikovaném stavebním 
systému montované dřevostavby HAAS 
FERTIGBAU.

Škola v Aosta, Itálie
Společnost Haas Fertigbau realizovala 
jednu z největších škol ve městě Aos-
ta v Itálii. Školní budova dnes slouží pro 
studenty se zájmem o hodnoty přírod-
ních zdrojů se zaměřením na různé obo-
ry. Budova s plochou střechou z hliníku 
se skládá ze dvou podlaží a má tvar mír-
ně otevřeného „C“. Je rozdělena do tří 
sekcí, z nichž každá je 18 m široká a 50  m  
dlouhá. 
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Vše ze dřeva Lepené nosníky

Výrobní závod firmy Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. je největším svého druhu stejně 
jako jediným výrobcem lepených lamelových dílců různých tvarů v České republice.

Haas Fertigbau používá špičkové strojní a softwarové vybavení, CNC obráběcí stroje 
jsou samozřejmostí. Kde již velikost výrobku nedovolí strojní opracování, přichází na řadu 
ruční práce zaručující stejnou kvalitu. Výrobky mohou dosahovat neuvěřitelných rozměrů, 
maximální šířka průřezu je 240 mm, výška průřezu až 2,2 m a délka až 40 m, vše v pev-
nostech až do GL36h, kterou má Haas Fertigbau certifikovanou jako jediný v ČR.

Haas Fertigbau dle přání zákazníka vše navrhne, konzultuje a následně vyrobí, dopraví 
a smontuje. To vše ve velice příznivém čase.

Konstrukce z lepeného lamelového dřeva
Haas Fertigbau vyrábí konstrukce pro různá využití (komerční i průmyslová). 
Tvar konstrukce se odvíjí od přání zákazníka. 

Hlavní konstrukční systémy jsou trojkloubové rámy s lepeným rámovým rohem  
jednoduchým nebo dvojitým.
Z hlediska přepravních možností je třeba někdy volit rámový roh svorníkový. 

Vazníky a nosníky lepeného lamelového dřeva
Přímopasé vazníky, pultové vazníky, sedlové vazníky, zakřivené, vyklenuté vazníky, 
obloukové vazníky, s parabolickou spodní pásnicí

• v dimenzích až 240 / 2 200 / 40 000 mm
• v pevnostech od GL24c,h, – GL36c,h
• pro třídy použití 1, 2, 3
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Příhradové vazníky se styčníkovou deskou
Ve výrobním programu nechybí výroba dřevěných příhradových vazníků jakýchkoli 
tvarů spojovaných styčníkovými deskami.

Krovy a klasicky vázané konstrukce
Prvky krovů a klasicky vázaných konstrukcí jsou opracovaný v CNC obráběcím centru. 
Lze použít rostlé dřevo, KVH řezivo, nebo lepené lamelové dřevo, vše tak, aby bylo 
nalezeno optimalizované řešení pro váš požadavek. 

Chcete se dozvědet více o našich 
konstrukčních systémech? 

Kontaktujete nás:
Konstrukce@Haas-Fertigbau.cz

Speciální (atypické) konstrukceKrovy a vazníky
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HWR/Technik
(Gast/Arbeiten)
9,34 m2

WC
2,08 m2

Flur/Gard.
14,78 m2

Kochen/Essen/Wohnen
46,97 m2

Bad
10,99 m2

Flur/Treppe
11,72 m2

Eltern
18,58 m2

Kind 1
11,63 m2

Kind 2
11,63 m2

SymphonySymphony

Vyšší stupeň osobitosti za příznivou cenu – vklad, kterým vás tato řada od Haas Fertig-
bau přesvědčí. Pamatujíc na nejoblíbenější nápady z bydlení a nejžádanější varianty pro 
rodiny, vyvinuli jsme stavební systém, který vám při vašem plánování nabízí nejrozma-
nitější možnosti. Buďte tedy režisérem vašeho domu snů a vytvořte si mistrovské dílo!
Nejprve si zvolte ze tří základních variant od 130 do 154 m2, dále si zvolte velikost, která 
se vám hodí. Nakonec se rozhodněte pro dům se sklepem nebo na základové desce 
a dodejte vašemu domu typ střechy. 
Při plánování půdorysů jsou vám k dispozici různé varianty: je jedno, zda budete chtít 
otevřený prostor nebo jasně strukturovaný prostor, zda potřebujete v přízemí další dět-
ský pokoj nebo si raději přejete vlastní kancelář – zvolte si svůj optimální projekt. A co 
je na tom to nejlepší? Že při každé variantě můžete libovolně kombinovat přízemí s pa-
trem! To je opravdu unikátní.

A konečně dolaďte váš dům snů díky individuálním architektonickým komponentům, 
jako například elegentním arkýřem nebo velkorysým balkónem. Také při výběru omítky 
jsou k dispozici rozličné varianty včetně dřevěného modřínového obkladu. Zcela na-
konec si stanovte koncept úspory energie a stupeň výstavby vašeho domu, pokud se 
chcete na stavbě podílet také svépomocí. 

A poté již může začít výstavba vašeho individuálního domu snů! Nechte se tedy 
inspirovat našimi příklady. Přejeme mnoho zábavy při tvoření!

Symphony – průlomové řešení
Sestavte si Dům snů

Arkýř přes roh Vikýř

Střešní varianty
Ať už klasická, sedlová, mediteriánská 
valbová, moderní pultová nebo kubis-
tická rovná střecha – propůjčte vašemu 
domu tvar střechy odpovídající vašemu 
vkusu. 

Individiuální architektonické stavební části
Zcela individuální ráz dostane váš dům 
díky individuálním stavebním dílům, jako 
kupříkladu arkýřové varianty, zastřešení 
nebo balkóny. 

Návrh omítky 
Barva omítky je výrazem vašeho domu. 
Stavební řada Symphony vám nabízí 
i rozličné materiály k opláštění omítky 
vašeho domu snů. Díky tomu může-
te domu vdechnout individuální výraz 
a váš domov upravit tak, aby odpovídal 
vaší osobnosti. 

Montované domy Haas vám ušetří starosti
Zákazník většinou nemá čas ani odbor-
né znalosti na to, aby se staral napří-
klad o výběr pozemku, projektování a 
financování svého stavebního záměru. 
I v tom vám pomůže místní obchodní 
zastoupení Haas. A pro ostatní úkony 
týkající se zvoleného domu Haas, na-
příklad stavební povolení a koordinaci 
jednotlivých řemesel, budete mít pouze 
jednoho kontaktního partnera: Haas! 



Sídlo společnosti ČR a výrobní závod 
Vzorový dům v Chanovicích
Chanovice 102
341 01 Horažďovice
Telefon +420 372 483 111
Chanovice@Haas-Fertigbau.cz
www.Haas-Fertigbau.cz

Obchodní centrum společnosti 
Vzorový dům v Praze 
Černokostelecká 616/143
108 00 Praha 10
Telefon +420 281 000 111
Praha@Haas-Fertigbau.cz

Obchodní zastoupení
Vzorový dům v Brně
Eden 3000, Areál BVV, Brána č. 9a,  
Výstaviště 1, 647 00 Brno
Telefon +420 732 236 483 
Topline.Brno@Haas-Fertigbau.cz

Obchodní zastoupení 
Vzorový dům v Dolanech u Kladna
Dolany 83
273 51 Unhošť
Telefon +420 736 488 000
Radek.Kazik@Haas-Fertigbau.cz

Obchodní kancelář v Hradci Králové
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375
500 02 Hradec Králové
Telefon +420 731 000 995
Zuzana.Ishizaki@Haas-Fertigbau.cz

Obchodní kancelář v Ostravě
Masarykovo nám. 26/14
702 00 Moravská Ostrava
Telefon +420 777 911 090
Pavel.Lukastik@Haas-Fertigbau.cz 

Sídlo společnosti SK
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika
www.Haas-Fertigbau.sk

Obchodní kancelář v Nitře
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika
Telefon +421 908 749 958
Slovensko@Haas-Fertigbau.sk

Grafická vyobrazení rodinných domů 
mohou obsahovat nadstandardní 
stavební prvky, které nejsou obsaženy 
v základní ceně typového provedení 
rodinného domu.
Možné změny a chyby v tisku vyhrazeny.

SKYWOOD  
A INSTINKT


