
DŘEVĚNÉ
MOBILNÍ DOMY
NA ZAKÁZKU

Technická specifikace konstrukce domu



Jsme česká rodinná společnost zabývající se
vývojem a výrobou mobilních dřevostaveb.
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Naše hodnoty

Pracujeme výhradně s kvalitními materiály a proto jsme schopni garantovat
nejlepší kvalitu a spokojenost našich klientů.

Naše mobilní dřevostavby jsou projektovány tak, aby splňovaly ty nejvyšší kritéria v
rámci izolačních vlastností a poskytovaly co největší komfort bydlení.

Domy jsme schopni upravit dle požadavků jejich budoucích majitelů
– od rozvržení jednotlivých místností, nadstandardní vybavení pro koupelnu
či kuchyňskou linku po zajištění terasy a dalších dřevěných doplňků.

Nabízíme našim klientům řešení na klíč od individuální projektové činnosti,
přes financování a pojištění stavby, až po finální výrobu a umístění na pozemek.
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Rám domu

Všechny domy jsou vybaveny rámem, který funguje jako kovový nosný základ
domu.

Svařen ze silnostěnného profilu 50/50 3mm a antikorozně ošetřen.

Domy lze usadit na zátěžové dlaždice, betonové patky, případně na zemní
vruty.
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Konstrukce domu

Používáme vysušené hranoly, které jsou
spojovány čepováním, lepené a šroubováné
vruty. 

Statika je zajištěna šikmými trámy a
kovovými profily.

Provedená konstrukce je samonosná.

Celý dům je odolný při manipulaci 
( jeřábování), dopravě i při trvalém usazení
na základových bodech.
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Skladba podlahy

Na rámovou konstrukci je připevněn nýtováním spodní pozinkovaný plech
tloušťka 0,55 mm a spoje jsou lepené hydroizolačním silikonem.

Systémový rošt z dřevěných hranolů 150/50 mm a do něj je vkládana
tepelná izolace.

Tepelná izolace se provádí minerální vatou 160 mm
 od firmy Knauf. 

Příčky se po 50 cm zaklápí OSB deskami o síle 25 mm s pero-drážkami.
OSB desky KRONOSPAN Superfinish ECO se vyrábějí z kvalitního
jehličnatého dřeva. Převážně ze smrku, částečně se využívá i borovice. 
Tenké a velkoplošné třísky se šetrně vysuší, nanesou syntetickými
pryskyřicemi a stanoveným podílem parafinové emulze. Lisování desek
probíhá v nepřetržitém procesu kontinuálního lisování při spolupůsobení
vysokých tlaků a teplot.

Tepelná kročejová izolace a laminátová podlaha.
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Vnější stěny

Exteriér domu obložený palubkami: 
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Rám z hranolů 150/50 mm.

Parotěsná zábrana.

Tepelná izolace minerální vatou 160 mm.

Rošt z hranolů 40/50 mm. 

Přídavný rám z latí 60 / 40 mm. 

Parotěsná folie DS Alu Guttafol. 

Obložení palubkami 19 mm.
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Skladba střechy

Sedlová střecha: 
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Podstřešní fólie Jutadach 2 mm.

Dřevěné sedlové vazníky sbíjené o rozměru 150 / 50 mm.

Tepelná izolace Knauf  160 mm.

Parotěsná fólie DS Alu Guttafol 3 mm.

Střešní kontrolatě 50 / 30 mm.

Střešní plechová krytina 0,5 mm.

Součinitel postupu teola U = 0,18 W (m2K).
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Víceúčelová tepelná izolace na bázi skleněných minerálních vláken:

Tepelná izolace Dekwool
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Používá se mezi krokve v šikmých střechách, 
do konstrukcí stropů, podhledů, nezatížených 
podlah a příček. 

Součinitel tepelné vodivosti Lamb. 0,035 W.m-1.K-1,
šířka 1 200 mm, tloušťka 160 mm, 4,8 m2/bal.
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Další vybavení domu
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Okna plastová s izolačním dvojsklem v bílé, antracit 
či jiné barevné kombinaci. 

Základní vnitřní a venkovní osvětlení.

Příprava pro elektrické přímotopy v každé místnosti. 

Rozvody vody pro kuchyňskou linku, koupelnu a příprava
pro pračku a sušičku. 

Topné agregáty (vytápění, ohřev vody Bojler) . 

Kompletní rozvody vody a odpadu pro pračku, myčku 
a sušičku pro kuchyň a koupelnu.
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Další vybavení domu

V ceně domu je vybavená koupelna sprchovým koutem
( vanou ), WC a umyvadlem. 

Vytápění koupelny zajištěné elektrickým topným žebříkem. 

Vanové a vodovodní baterie.

Interiér koupelny je obložen z PVC materiálů.

V domě je plovoucí podlaha, inetiérové dveře se zárubněmi 
a kováním.

Kompletní příprava pro kuchyňskou linku. 

Přívod vody, odpady a elektro zásuvky.
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Chcete vědět více?
Napište nám svůj dotaz.

info@topmobilehouse.cz

+420 773 292 611
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Chcete se na naše domy podívat
osobně?
Navštivte showroom v Brně.

Charbulova - Brno 618 00

facebook.com/topmobilehousesro

linkedin.com/company/top-mobile-house
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