Už 20 rokov plníme sny
o zdravom domove

www.cedar-home.cz

„
Každý návrat domov
je dokonalým balzamom
pre telo i dušu. Drevo Vás
obklopí zvláštnou silou
prírody a zbaví Vás stresu
a starostí z celého dňa.
Alan Karela
Sales Manager / CEDAR HOME

“

Víťazstvo v súťaži
DREVOSTAVBA ROKA 2021

„Drevostavba roka“ už 3. rok po sebe.
Podobne ako v 2 predošlých rokoch, aj v roku 2021 sa naša
stavba stala víťazom súťaže DREVOSTAVBA ROKA. Ďakujeme
všetkým za dôveru, ktorá je pre nás obrovskou hnacou
silou – možno práve na vytvorenie Vášho budúceho domova.

Zdravý domov
pre celú rodinu
Pobyt v prírode má preukázateľne pozitívny vplyv na fyzické aj
duševné zdravie človeka. Staňte sa jej neoddeliteľnou súčasťou.
Drevo znižuje stres a pôsobí blahodarne na ľudskú psychiku.
Pomáha ľuďom so zvýšeným krvným tlakom alebo dýchacími
ťažkosťami. Zároveň je antialergénne a stará sa o minimálnu
vlhkosť v dome, čím prospieva alergikom. Rozhodnite sa pre zdravší
domov aj Vy, a užite si pocit upokojujúcej prechádzky lesom s
každým nádychom, ktorý doma urobíte.

Čo najbližšie
k prírode
Drevo je recyklovateľný, obnoviteľný materiál a vďaka svojim
vlastnostiam je voľbou mysle a srdca. V spoločnosti CEDAR HOME
sa však snažíme ísť ešte ďalej. Všetka energia použitá na výrobu
pochádza z našich solárnych panelov. A za každý 1 m³ spracovaného
dreva vysadíme jeden nový strom. Takže to, čo z prírody berieme,
prírode vraciame. Čo sa týka vyššieho cieľa všetkého, čo robíme,
sme na prvom mieste v krajine.

Klasické zruby
Spojenie tradičného vzhľadu a najmodernejších technológií
výroby aj stavby. Optimalizácia nákladov na prevádzku a súčasne
súzvuk s prírodou vo svojej najčistejšej podobe. Naše klasické
zrubové stavby nepochybne splnia aj tie najvyššie nároky
na komfort bývania. Jedinečný génius loci a blahodarný vplyv
na duševné aj telesné zdravie si tak bezpochyby získajú aj Vás.

Moderné zruby
Spojenie moderného dizajnu, optimalizovaných nákladov na
prevádzku, a súčasne súzvuk s prírodou vo svojej najčistejšej
podobe. Naše moderné zrubové stavby nepochybne splnia
aj tie najvyššie nároky na komfort bývania. Jedinečný génius
loci a blahodarný vplyv na duševné aj telesné zdravie si tak
bezpochyby získajú aj Vás.

Z čoho staviame
Kanadský
céder

Novohradský
smrek

Fínska
borovica

Nekorunovaný kráľ. Pre svoju
nezameniteľnú vôňu, tvarovú
stálosť a absolútnu bezúdržbovosť.
A navyše cédrové drevo nesmolí.

Nefalšovaná vôňa českého lesa.
Krásny a čistý materiál s minimálnou
štruktúrou z neďalekých
Novohradských hôr.

Tvrdé drevo krásnej červenej farby.
Hravo štruktúrovaná s ozvenou
doslova ako zvon.

Výnimočné a kvalitné
drevo z Kanady

Kvalitné drevo z juhu Čiech

Nezameniteľná vôňa

Krásny a čistý materiál

Úplná bezúdržbovosť

Krásna červenokaramelová farba

Jemná štruktúra

Tvarová stálosť

Dokonalá kresba dreva

Výborné statické
vlastnosti

Tvarová stálosť

Nesmolí

Nedotknuté podkôrnikom

Kanadský céder.
Drevo s príbehom
Stromy staré 300 rokov sa ťažia v srdci kanadskej prírody, a následne
sa splavujú po rieke do Vancouveru. Náš drevár vyberá priamo z lode
tie najlepšie kmene, ktoré sa následne spracujú na pílach. Vďaka
rastu v rôznych pásmach a na rôznych podložiach je zrub z nášho
cédra nádherne farebný.

Odolné drevo rastúce
za polárnym kruhom

Tvrdý a pevný materiál

Navštívte náš
vzorový dom
Vidieť raz na vlastné oči je viac ako tisíc slov. Navštívte
jednu z našich vzorových alebo dokončených stavieb
a my vám na mieste povieme všetko, čo chcete vedieť
(nielen) o dreve.

Noc v cédrovom
zrube na náš účet
Zažite neopakovateľnú atmosféru cédrovej stavby a prenocujte
ZADARMO v Cédrovom penzióne, ktorý sme sami realizovali.

www.cedrovy-penzion.cz

Projekt, výroba, stavba
i design interiérov
Dokonalý výsledok je súborom mnohých faktorov.
Výberom kvalitného dreva počnúc a presnou montážou končiac.
Sme rodinná firma, pre ktorú je po generácie drevo všetkým.

Vytvorenie štúdie
aj spracovanie projektu
Nechajte všetko na nás. Radi spracujeme
architektonickú štúdiu aj projektovú
dokumentáciu Vášho domu. Zaistíme
aj kompletný inžiniering Vašej stavby.

Spracovanie dreva
Máme vlastnú pílu, kde sami drevo
spracovávame na liatinových pílach.
Nie sú síce výkrikom poslednej
módy, ale dodnes sme im nenašli
konkurenciu.

Moderná a dokonale
presná výroba
Po narezaní dreva nastupuje CNC výroba.
Vlastníme jedinú kompletnú výrobnú
linku Weinmann v ČR, ktorá pracuje s
presnosťou na 1 mm. Dokonalejší stroj na
celom svete nenájdete. Všetku výrobu riadia
najmodernejšie softvéry na základe výrobnej
dokumentácie nášho projekčného tímu.

Návrhy interiérov
Vyladíme váš domov k dokonalosti
a do posledného detailu. Vášmu interiéru
vdýchneme jedinečnú osobitosť a dušu.
Naša vášeň pre dizajn, mnohoročné
skúsenosti v oblasti bytového dizajnu, či
inšpirácia čerpaná v zahraničí sú pre Vás
zárukou dokonalého domova.

Ako pracujeme?
1

Celý príbeh začína pri Vašich
želaniach a požadovanej atmosfére,
ktorá má na Vás po príchode domov
dýchnuť.

2

Vášmu budúcemu domovu dáme
celkovú ideu a našim službám
finančný rámec.

3

V úzkom kontakte s Vami rozvíjame
myšlienku celkového dizajnu interiéru,
a v každom detaile ladíme maximálne
harmonický celok.

4

Kompletná realizácia do posledného kúsku
nábytku a dekoračného prvku. Odovzdáme
Vám hotový interiér.
A tu sa začína písať príbeh Vášho domova.

Sme hrdými držiteľmi významných certifikátov kvality

Naše stavby
Nestaviame domy.
Tvoríme príbehy
Dokonalý výsledok je kombináciou mnohých
faktorov. Od výberu kvalitného dreva
až po precíznu montáž.
Sme rodinná firma, pre ktorú je drevo
už po generácie všetkým. Máme vlastnú
pílu, kde drevo spracovávame sami
na liatinových mačkách. Možno nie
sú najnovším módnym trendom,
ale dodnes nenašli konkurenciu.
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