Již 20 let plníme sny
o zdravém domově.

www.cedar-home.cz

„
Každý návrat domů
je dokonalým balzámem
pro tělo i duši. Dřevo Vás
obklopí zvláštní silou
přírody a zbaví Vás stresů
a starostí celého dne.
Alan Karela
Obchodní ředitel a spolumajitel Cedar Home

“

Vítězství v soutěži
DŘEVOSTAVBA ROKU 2021

„Dřevostavba roku“ již 3. rok v řadě.
Podobně jako ve 2 letech předešlých se i v roce 2021 naše
stavba stala vítězem soutěže DŘEVOSTAVBA ROKU.
Děkujeme všem za důvěru, která je pro nás obrovskou
hnací silou možná právě Vašeho budoucího domova.

Zdravý domov
pro celou rodinu
Pobyt v přírodě má prokazatelně pozitivní vliv na fyzické i duševní
zdraví člověka. Staňte se její nedílnou součástí. Dřevo snižuje stres
a působí blahodárně na psychiku. Pomáhá lidem se zvýšeným
krevním tlakem nebo dýchacími obtížemi. Zároveň je antialergenní
a stará se o minimální vlhkost v domě, prospívá tedy alergikům.
Rozhodněte se pro zdravější domov i Vy a užijte si pocit uklidňující
procházky lesem s každým nádechem.

Přírodě blíž
jak jen to jde
Dřevo je recyklovatelný, obnovitelný materiál a pro své vlastnosti
představuje volbu rozumu i srdce. V Cedar Home se však snažíme
jít ještě dál. Veškerá energie spotřebovaná na výrobu pochází u nás
ze solárních panelů. A za každý 1m3 zpracovaného dřeva vysadíme
jeden nový strom. Co si z přírody bereme do ní tedy i vracíme.

Klasické roubenky
Spojení tradičního vzhledu a nejmodernějších technologií výroby
i stavby. Ekonomika nákladů na provoz a současně souznění
s přírodou ve své nejčistší podobě. Naše klasické roubené
stavby nepochybně splní i ty nejvyšší nároky na komfort bydlení.
Jedinečný genius loci a blahodárný dopad na duševní i tělesné
zdraví si tak bezpochyby získá i Vás.

Moderní roubenky
Moderní design, ekonomika nákladů na provoz
a současně souznění s přírodou ve své nejčistší podobě.
Naše moderní roubené stavby nepochybně splní i ty nejvyšší
nároky na komfort bydlení. Jedinečný genius loci a blahodárný
dopad na duševní i tělesné zdraví si tak bezpochyby získá i Vás.

Z čeho stavíme
Kanadský
cedr

Novohradský
smrk

Finská
borovice

Nekorunovaný král. Pro svou
nezaměnitelnou vůni, tvarovou
stálost a absolutní bezúdržbovost.
A navíc cedrové dřevo nesmolí.

Nefalšovaná vůně českého lesa.
Krásný a čistý materiál
s minimemsuků z nedalekých
Novohradských hor.

Tvrdé dřevo krásné červené barvy.
Hravě sukatá s ozvěnou doslova
jako zvon.

Výjimečné a kvalitní
dřevo z Kanady

Kvalitní dřevo z jihu Čech

Nezaměnitelná vůně

Krásný a čistý materiál

Naprostá bezúdržbovost

Minimum suků

Tvarová stálost

Výborné statické
vlastnosti

Nesmolí

Nedotknuté kůrovcem

Odolné dřevo rostoucí
za Polárním kruhem
Krásná červená
až karamelová barva
Dokonalá kresba dřeva
díky sukům
Tvarová stálost
Tvrdý a pevný materiál

Kanadský cedr.
Dřevo s příběhem.
Stromy staré 300 let se těží v srdci kanadské přírody a následně
se splavují po řece do Vancouveru. Náš dřevař vybírá přímo
z lodě ty nejlepší kmeny, které se následně na pilách zpracují.
Díky růstu v různých pásmech a na různých podložích je roubenka
z našeho cedru nádherně barevně hravá.

Navštivte náš
vzorový dům
Vidět jednou na vlastní oči je více než tisíc slov.
Navštivte jednu z našich vzorových staveb, případně
Vás rádi vezmeme na některou z právě rozpracovaných.

Noc v cedrové
roubence na náš účet
Zažijte neopakovatelnou atmosféru cedrové stavby a přenocujte
ZDARMA v Cedrovém penzionu, který jsme realizovali.

www.cedrovy-penzion.cz

Projekt, výroba, stavba
i design interiéru
Dokonalý výsledek je souborem mnoha faktorů. Výběrem
kvalitního dřeva počínaje až po přesnou montáž konče.
Jsme rodinná firma, pro kterou je po generace dřevo vším.

Vytvoření studie
i příprava projektu
Nechte všechno na nás. Rádi zpracujeme
architektonickou studii Vašeho domu,
kompletní projektovou dokumentaci
a zajistíme i kompletní inženýring Vaší stavby.

Zpracování dřeva
Máme vlastní pilu, kde sami dřevo
zpracováváme na litinových katrech.
Nejsou sice výkřikem poslední módy,
ale dodnes nenašly konkurenci.

Moderní a dokonale
přesná výroba
Po nařezání dřeva nastupuje CNC výroba.
Vlastníme jedinou kompletní výrobní linku
Weinmann v ČR, která pracuje s přesností
na 1mm. Dokonalejší stroj na celém
světě nenajdete. Veškerou výrobu řídí
nejmodernější softwary na základě výrobní
dokumentace našeho projekčního týmu.

Návrhy interiérů
Vyladíme Váš domov k dokonalosti
a do posledního detailu. Vašemu interiéru
vtiskneme jedinečnou osobitost a duši.
Naše vášeň pro design, mnohaleté
zkušenosti v bytovém designu i inspirace
čerpaná v zahraničí jsou pro Vás zárukou
dokonalého tepla domova.

Jak pracujeme?
1

Celý příběh začíná u Vašich přání
a požadované atmosféry, která má
na Vás po příchodu dýchnout.

2

V úzkém kontaktu s Vámi rozvíjíme
myšlenku celkového designu interiéru
a v každém detailu ladíme maximálně
harmonický celek.

3

Vašemu budoucímu domovu dáme
celkovou ideu a našim službám
finanční rámec.

4

Kompletní realizace do posledního kousku
nábytku a dekoračního prvku a následné
předání hotového interiéru.
A zde se začíná psát příběh Vašeho domova.

Jsme hrdými držiteli významných certifikátů kvality

Naše stavby
Nestavíme domy.
Tvoříme příběhy.
Dokonalý výsledek je souborem mnoha
faktorů. Výběrem kvalitního dřeva počínaje
až po přesnou montáž konče.
Jsme rodinná firma, pro kterou je po
generace dřevo vším. Máme vlastní pilu,
kde sami dřevo zpracováváme na litinových
katrech. Nejsou sice výkřikem poslední
módy, ale dodnes nenašly konkurenci.

Alan Karela

Obchodní zástupce
T: +w420 721 107 108
E: karela@cedarhome.cz

CEDAR HOME s.r.o.
Dobříkov 73, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 27548643
Společnost CEDAR HOME s.r.o
je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové, C 25401.

www.cedar-home.cz

