
Nízkoenergetické dřevostavby z Kanady

!!  PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH STAVBÁCH NAJDETE NA STRÁNCE Č. 4    !!

O FIRMĚ 

Firma Nelson Homes přináší nejnovější technologii  dřevěné konstrukce a desítky let zkušeností. 
Vysoká kvalita materiálu a práce zaručuje levné, zdravé a bezstarostné bydlení. Dřevěné domy jsou 
díky moderní obkladové technice a materiálu k nerozeznání od zděných staveb. Panelový systém 
„Smart Homes“ je doslova hračkou složit. Dokončení celkové hrubé stavby trvá cca 30 dní. Dům na 
klíč  je  možné postavit  (víceméně za  každého počasí)  během 3 měsíců.  Na rozdíl  od  klasických 
staveb  jsou  dřevostavby  okamžitě  po  dokončení  obyvatelné.  Výhody  dřevěné  konstrukce  jsou 
nesčetné.  Základním materiálem domů od Nelson Homes je  vysoce  kvalitní  kanadská  severská 
borovice, smrk nebo cedr.

VÝHODY

 Bydlení v komfortu od 1,95 mil. Kč
 140 domů s kompletní projektovou dokumentací
 s podporou dotačního programu zelená
 úsporám
 vyřízení hypotečního úvěru
 stavba na klíč
 kompletní servis
 poradenská čínnost
 záruky
 možnost individuálního projektu

Panelová konstrukce od NELSONA má také nesčetné
výhody…

• ÚSPORA NÁKLADŮ
Izolační  vlastnosti  montovaného  domu jsou  v  porovnáni  se  zděnou  technologií  až  dvojnásobné.  Jinak 
řečeno,  náklady na pokrytí  topné sezóny jsou až třetinové.  Naopak v horkých letních dnech je dobrou 
izolací dosaženo příjemné teploty uvnitř domu.

• RYCHLOST VÝSTAVBY



Doba realizace hrubé stavby, uzavřené stavby se počítá na dny. Odpadají tak nejen náklady na zajištění 
stavebního  dozoru,  mnohé  režijní  náklady,  které  nelze  předem definovat,  ale  je  vyloučeno  i  případné 
navýšení ceny v průběhu stavby, jak je často zvykem u zděných staveb.

• ZDRAVÉ KLIMA
Tento důvod by měl stát na prvním místě !!!  Dřevo je čistý přírodní materiál  a v montovaném domě je 
bohatě zastoupeno. Vedle dřeva, coby hlavního konstrukčního materiálu s předepsanou vlhkostí se používá 
výhradně nezávadných materiálů které splňují přísná měřítka západních norem. Stěny vyrovnávají vlhkost a 
tím, že „dýchají“ vytváří příjemné klima ve všech ročních obdobích. 

• NÍZKÁ HLADINA ZVUKU
Izolace ve venkovních stěnách, vnitřních příčkách a stropech mají za úkol nejen eliminovat tepelné ztráty 
domu, ale i absorbovat hluk. Hluk z ulice, vedlejší místnosti, nebo hluk kročejový. A kde jinde, než doma si 
chceme odpočinout od celodenního shonu a stresu….

• NÍZKÉ NÁKLADY NA SPODNÍ STAVBU
Montovaný dům má celkově nižší hmotnost, než stavba zděná. Proto i spodní stavba, ať základová deska, 
nebo kompletní suterén, nemusí být tak masivní, jako pod těžkou zděnou stavbou. Z toho nám vyplívají i 
nižší náklady a mimo jiné i možnost výstavby v lokalitách s méně vhodným podložím.

Mnoho rodin v České republice stojí před rozhodnutím jakou formou budou řešit otázku bydlení. Zásadním 
zlomovým  bodem  při  výstavbě  nového  domu  je  výběr  konstrukčního  systému.  Stavět  z  „klasických 
materiálů“, tj.  cihel,  bloků, panelů nebo z materiálů na bázi dřeva? V současné době je prokázáno, že 
dřevostavby,  které  jsou  mimochodem  velmi  rozšířené  ve  všech  vyspělých  „západních“  státech,  jsou 
zdravou a moderní alternativou soudobého bydlení. Dřevěné domy jsou díky moderní obkladové technice a 
materiálu k nerozeznání od zděných staveb. Na rozdíl od klasických staveb jsou dřevostavby okamžitě po 
dokončení obyvatelné Firma Nelson nabízí domy od nejlevnějších bungalovů malých rozměrů, až po domy 
pro několik generací. Dále se vyrábějí i multifunkční bytové domy a domovy pro seniory.

Samotná výstavba - dům AUSTIN – Ray



Kanadské  dřevo,  používané  na  dřevostavby,  je  vyzrálé,  perfektně  tepelně  upravené  a  ošetřené  proti 
škůdcům. Toto dřevo vydrží až 200 let. Kanadské dřevostavby mají velmi nízkou potřebu údržby a jsou 
maximálně úsporné na energii. Pro oplášťování zdí, panelů dodáváme výhradně nejkvalitnější překližku, 
nikoliv  podřadnou OSB desku (která  je  oblíbeným stavebním materiálem u  některých  laciných domů). 
Zkušení odborníci potvrdí, že kvalitní překližka je u dřevěných konstrukcí velmi dobrou investicí. Domy jsou 
vyrobeny z panelů systémem 2x4,  nebo 2x6.  Dodávka domů se sestává z kompletního balíčku hrubé 
stavby.  Tento  obsahuje  především  stěnový,  podlahový  a  stropní  systém.  Stěnový  systém:  dřevěná 
konstrukce  s  izolací.  Podlahový  systém:  standardní  překližka,  která  se  lepí  a  šroubuje  k  nosníkům 
podlahové konstrukce. 

Do podlahy se dá instalovat topení a na toto se položí libovolná podlaha (dlažba, lino, koberec). Stropní 
systém: se skládá ze sušených nosníků smrku nebo jedle, obsahuje několik možných druhů izolace, střešní 
krytina je variabilní (šindel originál-dodávaná výrobcem, dále možno objednat jakoukoli krytinu v ČR). Okna 
a dveře: hodně záleží na jejich kvalitě a přesnosti, tam mohou být největší úniky vzduchu a tudíž tepla. 
okna a dveře jsou dodávány ve dvou variantách, plastová, nebo dřevěná. Dle přání zákazníka je možné 
dodat různé druhy a typy skel. DOBŘE POSTAVENÁ – IZOLOVANÁ DŘEVOSTAVBA, MÁ 95% - 98% 
ÚSPORNOST !!!!  TEDY MINIMÁLNÍ ÚNIK. Dřevostavby mají  velmi  nízkou potřebu údržby,  není  žádný 
problém s  vlhkostí.  Dřevostavby,  když  jsou  správně  postavené  DÝCHAJÍ,  vlhkost  vychází  ven.  Je  to 
maximálně zdravé a ekologické bydlení.  Je známo a zde to platí  speciálně,  že dřevo nasává škodlivé 
zplodiny  a  tedy  vlastně  FILTRUJE nebo ČISTÍ  vnitřní  ovzduší  domu.  Veškeré  stavební  materiály  mají 
vývozní certifikáty, záruku a splňují normy EU a ČR.



Vybrané DOMY z katalogu NELSON

Uvedené ceny jsou kalkulovány bez základové desky s DPH., ceny jsou 
včetně provize RK!!!!!

Cottonwood 70 m2 cena od 1 490 000,-Kč

3+1, počet osob 3-4.
Tento rodinný dům menších rozměrů se může pochlubit klenutým obývacím pokojem s možností krbu a přímým 
vstupem na velkou terasu.

Marshall 91 m2 Cena od 1 880 000,-Kč

3+1, počet osob 3-4.
Tento dům typu bungalov se vyznačuje zvýšeným přízemím, díky nadsvětlíkovým oknům je dům velmi dobře 
prosvětlen. Z prostoru jídelny je vstup na venkovní terasu.



Aaron 95 m2 Cena od 2 320 000,- Kč

6+2, počet osob 4-5.
Dům je tvořen komfortními otevřenými prostory, kterému dominuje zvýšené přízemí. V suterénu možno vybudovat 
další bytovou jednotku.

Mc Fee 98 m2 Cena od 1 980 000,-Kč

3+1,počet osob 3-4.
Tento typ rodinného bungalowu má pokoje s unikátním rohovým vstupem. Z obývacího pokoje a jídelny možný přímý 
vstup do zahrady či na terasu.



ALPINE 100 m2 Cena od 2 390 000,-Kč

4+3, počet osob 4.
ALPINE je rodinný patrový dům, vhodný do prostředí hor, jeho využití lze jako rekreační chatu, příjemné prostředí na 
odpočinek

Westwind 101 m2 Cena od 2 150 000,-Kč

4+1, počet osob 4-5.
Tento dům je situován jako dům venkovského bydlení, nabízí majestátní klenutá okna s obrovským prosvětlením a 
venkovní přední terasou. Kuchyň je útulná S dostatkem úložného prostoru.



Abbey 102 m2 Cena od 2 220 000,-Kč

4+1, počet osob 4.
Tento dům je typickým příkladem známého úsloví, v jednoduchosti je krása. Z jídelny přímý vstup na terasu, koupelna 
je umístěna v centrální části domu.

Jaela 103 m2 cena od 2 200 000,-Kč

4+2, počet osob 4.
Dům má ideální rozměry pro čtyřčlenou rodinu, vstup je rohový. Otevřené místnosti podtrhují kompaktnost 
nevšedního domu.



Clinton 109 m2 cena od 2350 000,-Kč

6+3, počet osob 5-více.
Ideální dům na částečně svažitý terén. U tohoto domu je garáž vsazena pod částí obytné plochy. Z jídelního koutu 
navazujícího na kuchyni s barem je vchod na venkovní terasu. V suterénu domu možno dalších prostor.

Devon 110 M2 cena od 2 450 000,-Kč

4+2, počet osob 4-5.
Dům je tvořen jako velký ,ale s menšími rozměry, impozantní je vstupní foyer, otevřené schodiště, dům působí velmi 
vzdušně.



SHELBY 111 m2 cena od 2 450 000,-Kč

6+3, počet osob 5-6.
Tento dům je velmi moderně řešen z exterieru. Dominantou domu je stupňovitá střecha, kuchyně je velmi 
prosvětlená,dispoziční řešení nabádá ke vstupu na terasu 

BRADFORD 121 m2 cena od 2 700 000,-Kč

4+2, počet osob 5-6.
tento dům je dominantní svým exterierem, uvnitř nadchne velká kuchyně do tvaru písmene U s volným přechodem na 
venkovní terasu.



ALBANY 132 m2 Cena od 2 850 000,-Kč

4+3, počet osob 4-5.
Jedná se o klasický dům pro rodinu , který je postaven do úhlu s dvěma garážemi, které chrání soukromí domu.

ABILENE 132 m2 cena od 2 850 000,-Kč

4+3, počet osob 4-5.
v tomto domě se spojuje prostor s efektivitou, ve využití prostoru rodinného obývacího pokoje.



ROYALE 145 m2 cena od 3 390 000,-Kč

8+3, počet osob 6-více.
Exkluzivní dům za velmi přijatelnou cenu. Jídelna s kuchyní je dispozičně řešena se vstupem na zastřešenou terasu, 
dům je možný pro generační bydlení či 2 rodiny.

DAKOTA 154 m2 cena od 3 260 000,-Kč

4+2, počet osob 5-6.
dům větších rozměrů, typickým příkladem spojení venkovského stylu s městským pohodlím a to vše unikátně vsazeno
do přírody.



MAIDSTONE 167 m2 Cena od 3 890 000,-Kč

5+3, počet osob 5-6.
Dům si lze představit jako honosné rodinné či firemní sídlo, je vybudován se sníženým přízemím, opticky vypadá jako 
dvoupatrový. Schodiště napomáhají členitosti a velmi kvalitnímu optickému dojmu velkého domu.

Austin – Ray 186 m2 cena od 3 990 000,-Kč

4+3, počet osob 5.
Tento dům byl vytvořen tak, aby firma dokázala vyzdvihnout domy, které dokáže vyrobit. Prostorná vstupní
hala, velký klenutý sál a všemu dominují dvě věže. Tento dům se hodí jako reprezentativní sídlo rodiny či firmy.



SHEFFIELD 190 m2 Cena od 3 990 000,-Kč

6+3, počet osob 5-6.
Honosný dům větších rozměrů pro vícečlennou rodinu. Impozantně je tvořena denní obývací místnost, klenutí 
místnosti až do střechy. Dům je navržen s krbovým ohništěm.

PHOENIX 194 m2 cena od 3 990 000,-Kč

4+2, počet osob 4-5

Přízemní dům větších rozměrů je komplexně tvořen s důrazem na denní místnosti, kdy jsou tři 
místnosti spojeny v jednu. Toto zaplňuje více než 1/2 domu.



SANTANA 238 m2 cena od 4 850 000,-Kč

6+3, počet osob 6-více

Tento dům větších rozměrů je určen pro horské oblasti, pro vícečlennou rodinu. Dominantou je 
venkovní terasa po celé délce domu. Jedná se o dům s velmi prostornými pokoji.

GLENDA 238 m2 cena od 4 850 000,-Kč

6+3, počet osob 6-více

Tento dům je vlajkovou lodí firmy Nelson. Dominantou tohoto domu je jeho nevšednost, v přízemí je 
velká ložnice s nadstandardní koupelnou se saunou. Podkroví s otevřeným schodištěm je tvořeno 
velkými místnostmi.



MONTANA 285 m2 cena od 6 690 000,-Kč

8+3, počet osob 6-více

dům, který je určen nejnáročnějším klientům, splňuje vše, co je třeba pro velmi luxusní bydlení . Klenuté stropy, 
arkýře, galerie, terasy, lze zde mít i domácí kancelář. V horní části jsou čtyři velkoryse postavené pokoje, do tohoto 
domu lze na přání zákazníka umístit a instalovat relativně cokoliv.

Grilovací domy

Grilovací domek VĚRA
Model: 6 bočnic, Tloušťka obvodních panelů: 45 mm, Rozměry (viz schéma níže): 3,76 x 3,256 m, Rozměry / plocha: 
9,2
m2 / přibližně 19,9m3, Celková výška: přibližně 3,64 m, Materiál: přírodní borovice, Střešní díly: 18mm borovicové 
panely,
Předpřipravené střešní díly (pokrytí): bitumenové tašky, 3 části stěny s okny (šířka x výška) : 1,88 x 1,33 m, 2 části
stěny (šířka x výška): 1,88 x 1,33 m, Dveře se skleněným okénkem a cylindrickým zámkem, Dvojitá okna, Dostupná
barevná provedení: černá, zelená, červená, modrá, šedá, hnědá, měděná.
cena 249 000,- kč (s DPH)
Cena zahrnuje lavičky, podlahové rošty, komín, gril, 5 ks sobích kožešin,dřevěný jídelní set pro 6 osob, 6 ks velkých
„Kuksa” a 6 ks malých „Kuksa”, (Laponské dřevěné žejdlíky), kniha hostů, držák na láhve, teploměr, stojánek
na kávu, držák na pánve, dřevěný stojánek pro servírování, pár 
grilovacích rukavic, hodiny

Grilovací domek ŠÁRKA
Model: 8 bočnic, Tloušťka obvodních panelů: 45 mm, 
Rozměry (viz schéma níže): 4,1 x 3,79 m, Rozměry / plocha: 
13,14 m2 / přibližně 30,3 m3, Celková výška 12,0 C: přibližně 
4,04 m, Materiál: přírodní borovice, 

Střešní díly: 18mm borovicové panely, Předpřipravené střešní díly (pokrytí): bitumenové tašky, 4 části stěny 
s okny (šířka x výška): 1,59 x 1,33 m, 3 části stěny (šířka x výška): 1,59 x 1,33 m, Dveře se skleněným 
okénkem a cylindrickým zámkem, Dvojitá okna 

Cena: 325 000,- Kč (vč.DPH)



Saunovací domy
SAUNA SAMI
Model: 6 bočnic, Tloušťka obvodních panelů: 45 mm, Rozměry (viz schéma níže): 3,76 x 3,256 m, Rozměry / plocha: 
9,2
m2 / přibližně 19,9m3, Celková výška: přibližně 3,83 m, Vnitřní část stropu: zateplené panely z borovice, Materiál: 
přírodní
borovice, Střešní díly: 18mm borovicové panely, Předpřipravené střešní díly (pokrytí): bitumenové tašky, 2 části
stěny s okny (šířka x výška): 1,88 x 1,33 m, 3 části stěny (šířka x výška): 1,88 x 1,33 m, Kamna pro domek SAUNA : 
15
kW nebo na dřevo, Dveře se skleněným okénkem a cylindrickým zámkem, Dvojitá okna, Dostupná barevná 
provedení:
černá, zelená, červená, modrá, šedá, hnědá, měděná.
Cena 270 000,- Kč (vč. DPH)

Cena zahrnuje lavičky podél tří stěn, podlahové, rošty, 2 stěny s 6-ti tabulkovými izolovanými okny, včetně 
kamen ( na dřevo, nebo elektrické)

„AKCE 2009“ - Grilovací nebo saunovací
domek zdarma

Při objednání dřevostavby o rozměru 110m2 a více od firmy Nelson, grilovací nebo saunovací 
domek zdarma.                                              Akce trvá do konce roku 2009.


