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Vážený zákazník,  

teší nás, že zvažujete možnosť stavať Váš RD formou montovanej stavby a preto by sme 

Vás chceli zaujať a získať medzi našich spokojných zákazníkov. 

        Systémom suchej výstavby sa zapodievame od roku 1990, keď tieto trendy začali vo 

väčšej miere prenikať do našich dvoch republík. Začínali sme ako väčšina našich  firiem 

dodávkou materiálu a stavbou na mieste výstavby čo bolo vždy spojené s vplyvmi počasia 

a taktiež mnohokrát s neodbornosťou montážnych pracovníkov , ktorá sa samozrejme 

prejavila až na stavbe. To nás priviedlo k presvedčeniu, že týmto spôsobom montovaným 

domom väčšina firiem viac škodí a uberá na dobrom mene a výhodách suchej výstavby. 

         Naša firma DREVOSEN vybudovala nové výrobné kapacity v halách -odbúranie vplyvu 

počasia len na veľmi krátke obdobie počas montáže panelov(3-7 dní) a novými 

jedinečnými technologickými  zariadeniami sme obmedzili chyby vplyvom ľudského 

faktoru na minimum a taktiež max. zrýchlili dobu výstavby. Ďalšou výhodou je odbúranie 

rež. nákladov s obstaraním potrebného materiálu – vlastný porez, sušenie a spracovanie 

dreva. 

          Konštrukcie našich domov robíme difúzne otvorené- odstránenie rizika vzniku plesní 

a hniloby v konštrukciách počas celej životnosti stavby a z biologicky obnoviteľných 

zdrojov na báze dreva- drevo, OSB, drevovláknité materiály, celulóza alternatívne 

minerálne vlákno. Týmto sa vieme dostať do veľmi dobrých tepelno-technických 

parametrov, ktoré splňujú najnovšie požiadavky na nízkoenergetické a pasívne domy. 

Podrobnejšie informácie je možné získať priamo na našom www.drevosen.sk a  osobne  

- zavoláme Vám. 

         V prípade Vášho vážneho záujmu pre hrubé nacenenie potrebujeme vedieť: 

 Máte predstavu?    Máte projekt?   Máte pozemok?    Máte architekta?     

Aký stupeň dokončenia(panely, hrubá stavba, na kľúč)? Všetky tieto otázky je nutné 

zodpovedať pre vstupné jednanie. S naším softvérovým vybavením(SEMA) vieme riešiť 

akékoľvek individuálne požiadavky, ktoré neovplyvnia časový priebeh výstavby. 

       Prečo stavať s nami? 

 najmodernejšia technológia výroby , rýchlosť, presnosť a spoľahlivosť 

 kvalitné vybavenie, služby a servis z jednej ruky , ekologické materiály 

 difúzne otvorené konštrukcie, skúsenosti a odbornosť 

 minimalizácia chýb vplyvom ľudského faktoru, nezávislosť od vplyvu počasia 

 výhodná cena a kvalita  

Tešíme sa na budúcu spoluprácu s pozdravom Ing. Mária Jančušková s kolektívom. 

 

http://www.drevosen.sk/

