
2014

www.quickhaus.cz
www.quickhouse.cz

Katalog montovaných domů pro Váš spokojený život

 

s 

 

 

 

ADMD
ASOCIACE 

DODAVATELŮ MONTOVANÝCH
DOMŮ

ČLEN



Domy pro Váš 
spokojený život

3075-2137

Splníme i vaše sny!

ADMD
ASOCIACE 

DODAVATELŮ MONTOVANÝCH
DOMŮ

najdete nás na
www.facebook.com/quickhaus



O společnosti

 

_ Více jak 13 let zkušeností se stavbou kvalitních dřevostaveb
_ 6let na českém trhu, držitel ISO 9001:2009
_ Členství v ADMD - Asociaci dodavatelů montovaných domů 
_ Držitel DNK – Dokument národní kvality. Certifikace dle DNK 
_ Dodržování technologické kázně při výrobě a při stavbě domu
_ Certifikaci dle DNK drží k 1.1.2014 pouze 15 společností v České republice 
_ Na dodávané konstrukce vlastníme STO – Stavebně technické osvědčení
_ 2x ročně externí dohled při výrobě a na stavbě od VVUD
_ Kompletní servis pro zákazníky (návrh, studie, projekt, stavba, kolaudace)
_ Kontroly provádění díla v celém jeho průběhu
_ Ověření vlastností stavby 2x Blower door testem na každé stavbě
_ Vlastní projekční ateliér, který zpracuje vše od studie po kolaudaci
_ Výhodné financování pro členy ADMD od předních finančních ústavů
_ Jasné a přehledné specifikace zakázky v položkovém rozpočtu
_ Provádění stavby vlastními proškolenými zaměstnanci
_ Kompletní doklady pro kolaudaci stavby 
_ Spokojený zákazník, nadstandardní délka záruky 
_ Záruka na konstrukci 30 let
_ Záruční a pozáruční servis
_ Stavíme domy po celé ČR3
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Co nabízíme?

Přednosti našich domů?

Co zákazník získá?

Nabízíme systém dřevostaveb založený na certifikovaném systému z částečně prefabrikovaných stavebních 
dílců. Systém dřevostaveb je založen na Dřevěné rámové prefabrikované sestavě-stěnové panely jsou 
vyrobeny podle Certifikátu výrobku č.2346/222/§5a/2011 vydaného Výzkumným a vývojovým ústavem 
dřevařským, Praha, s.p. v systému RIGIPS.  Předem vyrobené stavební dílce jsou vyrobeny před samotnou 
stavbou domu a jsou omezeny nepříznivé vlivy počasí na stavbu domu.  Na základě výše uvedených skuteč-
ností je montáž domů otázkou několika dnů. Dokončovací práce následně probíhají přímo na stavbě a jsou 
provedeny během několika málo týdnů podle rozsahu zakázky. To poskytuje stavebníkům výhodu především 
v kontrole prováděného díla a rychlém termínu provedení stavby.  Zákazníci mohou okamžitě dům obývat a 
nemusí čekat, až dům vyschne a dotvoří se tak jako u zděných domů. Navíc zákazník má dům s certifikátem!

Možnost výběru mezi difúzně otevřenou a difúzně uzavřenou konstrukcí. Zákazník si může zvolit, v jakém 
stupni dokončení si od naší společnosti nechá dům postavit. Vynikající tepelné vlastnosti domů. 
Zákazník od nás získá dům v certifikovaném systému výstavby a montáž dle DNK – Dokumentu národní 
kvality dle stanov ADMD. (ke stažení na stránkách www.quickhaus.cz)

Především kvalitně provedený dům. Dále výhody, o kterých si stavbou z klasických materiálů může nechat jen zdát…
Každý zákazník si může spočítat kolik financí ušetří např. na úrocích na poskytnutém úvěru. Po dobu stavby stavebník platí pouze úroky a nesplácí jistinu. Tato doba 
se rychlostí výstavby zkrátí a sníží se tak doba splácení celé stavby. Pořízením domů od nás navíc zákazníci uspoří finance za energie (voda, elektřina, topení) proto-
že domy od nás mají nadstandardní tepelně izolační vlastnosti. Naše domy mají navíc při lepších tepelných vlastnostech menší tloušťku stěn, tak při stejné zastavě-
né ploše s domem stavěným klasickou technologií získá náš zákazník větší obytnou plochu domu. V neposlední řadě získá náš zákazník ekologicky i ekonomicky 
kvalitnější vlastní bydlení. 4

2014 Co můžeme udělat my, aby byl zákazník spokojený?

Projektová příprava a povolení stavby 

Snažíme se zákazníkovi poskytnout co nejvíce informací o našich systémech dřevostaveb, snažíme se o individuální přístup v předprojektové a projektové přípravě 
stavby a o spolupráci při povolení stavby. Pro zákazníky zajišťujeme výhodné financování u předních poskytovatelů hypotečních úvěrů. Pak už je jen na nás jak bude 
zákazník spokojen…

Zákazník předloží před zpracováním návrhu domu projektantovi podklady od 
parcely.  Domy navrhujeme a umísťujeme na parcelu s ohledem na světové 
strany a pozici přístupové komunikace. Je důležité, aby měl dům i energetické 
zisky. Je důležité, aby dům nebyl přehříván, ale aby využil energetický potenci-
ál přírodního bohatství (slunce, vítr, voda).
Během předprojektové přípravy si projektant po vyplnění Protokolu vyvzoro-
vání stavby se zákazníkem vyžádá od příslušného stavebního úřadu Územně 
plánovací informaci. To je podklad od příslušného úřadu, který nám oznámí, 
jaké limity jsou dané v místě uvažované stavby.  Z tohoto dokladu se projek-
tant dozví, v jakém stupni stavebního řízení bude dům povolen a jaké 
požadavky budou od Stavebního úřadu požadovány. Z tohoto dokumentu 
projektant zjistí, jaké jsou v dané lokalitě požadavky na vzhled domu, umístění 
na parcele atd. Podle této informace a požadavků stavebníků projektant 
zpracuje návrh domu a dokumentaci k povolení stavby tak aby projekt domu 
korespondoval s výše uvedenými požadavky.
Projektant se účastní jednání o povolení stavby a komunikuje se stavebním 
úřadem.

Po povolení stavby se projektant účastní kontrolních obhlídek stavby         
v průběhu její realizace a případně zapracovává změny do projektu 
skutečného provedení stavby. V průběhu stavby projektant provádí 
autorský dozor.
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Postup při realizaci domu od QUICKHAUS s.r.o.

1. Zákazník získá kontakt na společnost QUICKHAUS s.r.o.
2. Zákazník nás kontaktuje s přáním postavit dům
3. Konzultace se zákazníkem – ujasnění požadavků zákazníka, vybrání certifikovaného systému konstrukce dřevostavby
4. Návštěva zákazníka v našem projekčním ateliéru, kde se zákazníkem vyplníme Vyvzorování - Protokol projektové dokumentace, ve kterém si se 
 zákazníkem ujasníme co nejvíce detailů a specifikací projektu. Podle těchto požadavků zpracujeme studii. Přibližná doba studie cca 1 den
5. Po provedení a odsouhlasení studie zákazníkem zpracujeme cenovou nabídku dle požadovaného rozsahu díla.
6. Předání cenové nabídky 
7. Odsouhlasení cenové nabídky – Položkového rozpočtu stavby v rozsahu cca 200 až 300 položek.
8. Podpis Smlouvy o dílo včetně projektové dokumentace 
9. Projekt pro povolení stavby (dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro povolení stavby)
10. Vydání stavebního povolení
11. Vyřízení financování stavby (vlastní finance – bankovní záruka, hypotéční úvěr – zajišťujeme u předních 
 bankovních institucí.)
12. Provedení výrobní projektové dokumentace v software SEMA
13. Provedení základové desky, přístupové komunikace, přípojek pro dům.
14. Převzetí základové desky, zaměření prostupů a vývodů instalací, podpis protokolu převzetí základové desky.
15. Výroba prefabrikovaných dílců – panelů dřevostavby 
16. Výroba krovu nebo sbíjených vazníků
17. Montáž domu dle DNK, v průběhu stavby jsou prováděny zkoušky neprůvzdušnosti, tlakové zkoušky a revize.
18. Dokončovací stavební práce (provádění střechy, montáž oken, provedení fasády domu, instalace, 
 vnitřní dokončení stěn, kompletace, montáže interiérů)
19. Předání stavby předávacím protokolem s předáním podkladů, dokladů a revizních zpráv ke kolaudaci
20. Účast při kolaudačním řízení

Volejte 721 555 500, pište na info@quickhaus.cz
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Konstrukce domů a konstrukční systémy domů

Vnější stěny
•  difúzně otevřený systém  

QUICKVENTILATION  
(izolace dřevovláknité desky)

• difúzně uzavřený systém  
 QUICK MEDIUM  
(izolace polystyren)

Vnitřní stěny
 nosné
 nenosné
 instalační

Přednost naší nabídky je možnost výběru 
ze 2 certifikovaných systémů v několika variantách.

Partneři:

Povrch stěny 
 silikonová fasáda, 
 silikátová fasáda, 
 dřevěná provětrávaná fasáda,
 obklad keramickými pásky 

Stropy 
 nosné a nenosné stropy

Krov 
 vázaná tesařská konstrukce
 vazníková konstrukce (sbíjené vazníky)
 ploché střechy

Střecha
 betonová (KM BETA, BRAMAC, MEDITERRAN)
 keramická (TONDACH, ROBEN)
 plechová (hliník, měď, pozinkované plechy s úpravou)
 fólie, fólie+ „zelená“ rozchodníková střecha
 bitumenová (šindel, pásy)

2014



Certifikované sendvičové panely QUICKHAUS  
VÝSTAVBA ZE STĚNOVÝCH PANELŮ    

QUICK  MEDIUM QUICK  VENTILATION
Skladba (od interiéru)
_ Sádrokartonová deska RIGISTABIL 12,5mm
_ Instalační předstěna – rošt z dřevěných latí 60/40mm
   tl. 40mm + vzduchová mezera nebo výplň tep.izolací 
_ Parotěsná fólie Isocell AIRSTOP VAP
_ Rámová konstrukce 140/60 mm, tl. 140 mm
_ Tepelná izolace tl. 140 mm v rámové konstrukci
_ Sádrovláknitá deska RIGIDUR 12,5 mm
_ Pěnový polystyren EPS F70 120 mm lepený na vál.lepidlo
_ Spodní omítka vyztužená armovací síťkou
_ Penetrační nátěr
_ Silikonová strukturovaná omítka 1,5-3 mm

Tloušťka stěny 330 mm
Tepelný odpor konstrukce R = 6,58 m²K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,152 W/m²K

Skladba (od interiéru)
 

 

Tloušťka stěny 275 mm
Tepelný odpor konstrukce R = 4,49 m²K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,213W/m²K

8
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_ Sádrokartonová deska RIGISTABIL 12,5mm
_ Instalační předstěna – rošt z dřevěných latí 60/40mm
   tl. 40mm + vzduchová mezera nebo výplň tep.izolací 
_ Parobrzdná fólie Isocell FH
_ Sádrovláknitá deska RIGIDUR 15mm
_ Rámová konstrukce 140/60mm,tl. 140mm
_ Tepelná izolace tl. 140mm v rámové konstrukci
_ Dřevovláknitá deska tl. 60mm

2014

_ Spodní omítka vyztužená armovací síťkou
_ Penetrační nátěr
_ Silikonová strukturovaná omítka 1,5-3 mm
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POPIS STANDARTNÍCH VÝKONŮ 

Základní rozdělení provedení domu
1.) Základová deska  
2.) Dům k dokončení
3.) Dům na klíč bez základové desky 

V CENÁCH DOMŮ 2014

10

2014

Obsah dodávky „ Základová deska“
_ Založení na rovině, sejmutí ornice, výkopy v zemině do tř.3, nízké radonové riziko
_ Vodorovné přemístění zeminy do 50m, výkop pro inženýrské sítě pod deskou, uložení inž.sítí
_ Základové pasy z prostého betonu B15, hloubka 1,2m, šířka 0,3m, 3vrstvy ztraceného bednění
_ Podkladní beton tl.100mm vyztužený KARI sítí, v základové spáře zemnící pásek hromosvodu
_ Bednění desky, betonáž, doprava betonu do 15km, odbednění

Obsah dodávky „ Dům na dokončení“
_ Penetrační nátěr, izolace proti zemní vlhkosti, základový práh z impregnovaných hranolů, parotěsné propojení izolace stěn s podlahou 
_ Vnější stěny – výběr ze 2 systémů: QUICK VENTILATION – difúzně otevřená konstrukce, QUICK MEDIUM – difúzně uzavřený systém
_ Vnitřní stěny nosné, nenosné, instalační. Všechny stěny uvnitř opláštěné deskami RIGISTABIL – VÝROBEK ROKU 2012!!!!
_ Montáž stěn domu, doprava, montáž, podbetonování stěny výplňovou maltou Fermacell
_ Stěny vyplněny tepelnou izolací s Lambdou min. 0,39, parotěsné a paropropustné izolace Isocell
_ Vodorovné konstrukce. Stropy u patrových domů z trámů dle stat. Posudků min.60/220mm, záklop z OSB tl.22mm
_ Tepelná a protihluková izolace tl.100mm, SDK podhled deskami RIGIPS RF a RFI tl.15mm, tmelení RIFINO, rohové spoje No Coat Flex  
_ U přízemních domů izolace v rovině stropů ve sbíjených vaznících tl. tepelné izolace 280mm, parotěsná izolace Air Stop Vap
_ Střešní konstrukce, izolace kontaktní, latě, kontralatě, betonová střešní krytina, u ploché střechy PVC fólie 1,5mm
_ Klempířské prvky provedeny v lakovaném pozinku, vnější parapety lakovaný pozink nebo eloxovaný hliník včetně PVC koncovek 
_ Standardem jsou PVC šestikomorová okna VEKA bílá zasklená trojsklem od předního evropského výrobce, montáž oken 3D systém illbruck i3
_ Skládací themoizolační protipožární schody Fakro LWF, vnitřní dveře a obložkové zárubně – povrch fólie nebo CPL plné s nerez kováním
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_ Schodiště- celodřevěné schodnicové smrk cinkovaný lakovaný transparentním lakem, bez podstupnic, šprdlinky a madlo hladké
_ Tepelné izolace stěna a stropů minerální tepelnou izolací – Lambda min. 0,39, U QUICK VENTILATION vnější zateplení Polystyren EPS 120mm
   U systému QUICK VENTILATION tepelná izolace stěny dřevovláknitá deska tl. 60mm, zateplení soklu soklovým polystyrenem tl.50mm do hl. min500mm
_ Podlahy: zateplení přízemí EPS 140mm, betonová mazanina 50-60mm, podkroví: podlahové desky RIGIDUR 2x10mm
_ Fasáda – KZS Caparol nebo Weber, silikonová omítka, nátěr palubek lakem Basf nebo Caparol
_ Finální úpravy stěn a podlah: 1x penetrace a 1x barva bílá Pro Interiér, bez obkladů, dlažeb, plovoucích podlah a koberců
_ Provedení kompletních rozvodů sanity, vnitřní kanalizace a elektroinstalace – bez zařizovacích předmětů, pro WC zabudovaný prefabrikát.
_ Provedení rozvodů topení, v každé místnosti vývody pro napojení topného tělesa, příprava pro montáž elektrokotle, v koupelně příprava pro žebřík
_ Provedení rozvodů elektroinstalace, pro slaboproud rozvedeny chráničky kryty vypínačů ABB Tango barva bílá, provedena hromosvodná soustava
_ Větrání, proveden odtah od digestoře, provedeno odvětrání z místností bez oken
_ Požární ochrana není obsahem tohoto stupně provedení

Obsah dodávky „Dům na klíč“
_ Výkon „dům na dokončení“a k tomu následující výkony:
_ Vnitřní PVC parapety, barva bílá, nebo mramor
_ Vnitřní dveře a zárubně GARANT v povrchu CPL, plné dveře, výběr z minimálně 10dekorů dle aktuální nabídky, včetně kování nerez
_ Plovoucí laminátové podlahy, podložka Mirelon, keramická dlažby, přechodové lišty 
_ Keramické obklady v koupelně do 2m, ve WC do 1,5m, malby v provedení penetrace+ 2x vrchní malba bílá Prointeriér
_ Zateplení vnějšího soklu extrudovaným polystyrenem s vrchní omítkou Capastone nebo Marmolit
_ ZTI- osazeny všechny zařizovací předměty , JIKA Lyra, osazení elektrokotle Protherm, radiátory RADIK Klasik, v koupelně žebřík Klassik
_ Ohřívač vody 100l, dokončená elektroinstalace včetně revize, kompletace elektrického rozvaděče
_ Požární ochrana-: detektor kouře v každém podlaží, práškový hasičský přístroj 32A

Uvedené ceny domů v katalogu jsou ve stupni „ Dům na dokončení“ bez DPH
Kompletní ceník včetně DPH je na www.quickaus.cz (DPH dle aktuálních zákonů)
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RD 1

EKONOMY

NOVÝ

Dispozice: 2+KK
Zastavěná plocha: 59,5 m2

Vnitřní podlahová plocha: 47,5 m2

Výška:   3,4 m
Sklon střechy: 1,5°

20132014
Cena od
859.431 Kč
bez DPH
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Dispozice 3 + kk
Zastavěná plocha 71,4 m2

Vnitřní užitková plocha 58,1 m2

Výška ve hřebeni střechy 4,5 m
Sklon střechy  22°

RD 2

EKONOMY

2014
Cena od
976.773 Kč
bez DPH
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Dispozice  3 + kk
Zastavěná plocha  90,0 m2

Vnitřní užitková plocha 73,0 m2

Výška ve hřebeni střechy 5,2 m
Sklon střechy  30°

RD 3

SMART

2014
Cena od
1.229.358 Kč
bez DPH



Dispozice  4 + 1
Zastavěná plocha  73,1 m2

Vnitřní užitková plocha 118,0 m2

Výška ve hřebeni střechy 7,3 m
Sklon střechy  40°

RD 4

15FAMILY

2014

Cena od
1.738.681 Kč
bez DPH



Dispozice  4 + kk
Zastavěná plocha  96,0 m2

Vnitřní užitková plocha 78,8 m2

Výška ve hřebeni střechy 4,7 m
Sklon střechy  22°

RD 5

16 FAMILY

2014
Cena od
1.292.358 Kč
bez DPH



Dispozice  4 + kk
Zastavěná plocha  106,5 m2

Vnitřní užitková plocha 88,0 m2

Výška ve hřebeni střechy 4,7 m
Sklon střechy  22°

RD 6

17FAMILY

2014
Cena od
1.378.315 Kč
bez DPH



Dispozice 4 + 1 + garáž
Zastavěná plocha 163,3 m2

Vnitřní užitková plocha 136,0 m2

Výška ve hřebeni střechy 5,4 m
Sklon střechy  25°

RD 7 2014

18 WORKER

Cena od
1.938.557 Kč
bez DPH



Cena od
1.865.790 Kč
bez DPH

Dispozice  5 + kk
Zastavěná plocha  161,9 m2

Vnitřní užitková plocha 134,5 m2

Výška ve hřebeni střechy 5,2 m
Sklon střechy  25°

RD 8

19WORKER

2014



  
 

 
  

RD 9

MASTER

2014

Dispozice: 3+1
Zastavěná plocha: 60,0 m2

Vnitřní podlahová plocha: 95,4 m2

Výška:   6,8 m
Sklon střechy:    40°

NOVÝ

20

Cena od 1.560.526 Kč bez DPH



  
 

 
  

RD 9

MASTER

2014

Dispozice: 3+1
Zastavěná plocha: 60,0 m2

Vnitřní podlahová plocha: 95,4 m2

Výška:   6,8 m
Sklon střechy:    40°

NOVÝ

20

Cena od 1.560.526 Kč bez DPH

21

  
  

 
 

  

RD 10

PUZZLE

NOVÝ

2014

Dispozice: 3+KK
Zastavěná plocha: 61,6 m2

Vnitřní podlahová plocha: 98,4 m2

Výška:   6,9 m
Sklon střechy:    15°

Cena od 1.588.499 Kč bez DPH



WORKER22

  
  

 
 

  

RD 11 2014

Dispozice: 4+KK
Zastavěná plocha: 82,8 m2
Vnitřní podlahová plocha: 134,4 m2
Výška:   6,5 m
Sklon střechy:    10°

NOVÝ

Cena od
2.021.700 Kč
bez DPH



WORKER22

  
  

 
 

  

RD 11 2014

Dispozice: 4+KK
Zastavěná plocha: 82,8 m2
Vnitřní podlahová plocha: 134,4 m2
Výška:   6,5 m
Sklon střechy:    10°

NOVÝ

Cena od
2.021.700 Kč
bez DPH

EKONOMY 23

  
  

 
 

  

RD 12
NOVÝ

2014

Dispozice: 2+KK
Zastavěná plocha: 72,2 m2

Vnitřní podlahová plocha: 59,3 m2

Výška:   4,7 m
Sklon střechy:    22°

Cena od
1.026.472 Kč
bez DPH



Jak stavíme montované dřevostavby? 2014
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2014
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2014
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Ukázky realizací 2014
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2014



www.quickhaus.cz  •  www.quickhouse.cz

? ?

?
?

?

ADMD
ASOCIACE 

DODAVATELŮ MONTOVANÝCH
DOMŮ

Sídlo společnosti:
QUICKHAUS s.r.o.
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 Žižkov
Česká republika

Provozovna a kontaktní adresa:
QUICKHAUS s.r.o. 
Horní Pěna 105, 378 31 Horní Pěna

Obchodní zastoupení:
Aktuální obchodní zastoupení
jsou uvedeny na www.quickhaus.cz

Spojení:
Tel. +420 721 555 500
E-mail: info@quickhaus.cz
www.quickhaus.cz

          Najdete nás na
          www.facebook.com/quickhaus

Váš stavební poradce:


