Referenčnídopis pro stavbu Cedrové roubenky
Za naším rozhodnutím realizovat dřevěnou stavbu byla spousta náhodných
událostí a situací. Bydlelijsme v rodinném domě v Ústí nad Labem, kde jsme často hovořili o
masivních dřevostavbách a ani v nejmenším jsme netušili, že souhra okolností nás přivede k tomu
tento sen uskutečnit.
Já jsem každý den dojížděldo Klášterce nad Ohří, kde podnikám, Časem se už stalo neúnosnétoto
dojíždění,tak jsme začali uvažovat o stavu, kdybychom změnili bydliště, moje žena začala zjišťovat

možnosti zakoupení pozemku na stavbu rodinného domu a opět náhoda nás zavedla do místa
v Klášterci nad Ohří, které bylo jak stvořené pro stavbu dřevostavby
Nejprve jsme začali uvažovat o stavbě srubu a tak jsme navštívilifirmu zabývajícíse stavbou srubu
z kulatiny, Při návštěvě nás majitel firmy odkázal na realizovaný dům v našem okrese. Navštívilijsme
obyvatele tohoto srubu, stavbu si prohlédli a v tento okamžiku jsme se rozhodli pro stavbu roubenky.
Nejvíce nás zaujalo cedrové dřevo a tak jsme se dostali do kontaktu s firmou CEDAR HOME s.r.o.
Oslovilijsme spolumajitele společnosti pana Krause a domluvili si prohlídku vzorornich domů. Po
dalším jednání v místě kde měla b,ýt stavba realizována už vše šlo ráz na ráz. Domluvili jsme si stavbu
od této společnost na klíč,jsme rádi, že jsme udělali toto rozhodnutí, neboť nám uŠetřilo spoustu
starostía problémů.
Dostalo se nám mnoho cenných rad a zkušeností od vlastníkůfirmy, jak nejlépe celou stavbu
realizovat k našíspokojenosti což se nám po dokončení stavby vše potvrdilo a dnes jsme velice
spokojeni s kvalitou a provedením celé dřevostavby.
Dům jsme taky zařadili do celorepublikové soutěže Dřevostavba roku 2015, kde jsme se umístili na
krásném druhém místě.
S volbou Cedru na stavbu jsme udělali to nejlepšíco jsme mohíi udělat, neboť dnes se nám toto
rozhodnutí vrací neskutečně krásnou vůnítohoto dřeva uvnitř roubenky a krásou zabarvení dřeva,
Spousta lidí co jen tak prochází okolo se zastaví a prohlížísi tuto roubenku z Cedru a ti odvážnějšíi
zaklepou a vyzvídajídetaily konstrukce a realizace. Všem vřele doporučujeme kvalitu, která vznikla ve
spolupráci s firmou CEDAR HOME s,r.o.
Doporučujeme §e zajet podívat na vzorové domy, které tato firma realizovala a hlavně
doporučujeme si nechat realizaci stavby roubenky od firmy CEDA HOME s.r,o,
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zdeněk a simona klášterec nad ohří
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