Typový dům ATREA

Energeticky pasivní dřevostavba

www.atrea.cz

Představení společnosti ATREA

ATREA s.r.o. je česká společnost založená již v roce 1990 se za-

Na přelomu let 2006 a 2007 jsme realizovali pilotní projekt hro-

měřením na systémy řízeného větrání s rekuperací tepla.

madné výstavby dvanácti pasivních domů a školicího střediska

Od svého vzniku se intenzivně zabýváme energetickými úsporami, kvalitou vnitřního prostředí budov a vlivem staveb na
životní prostředí. Později jsme naši činnost přirozeně rozšířili,

v obci Koberovy v Českém ráji. Na tento unikátní projekt navazují desítky úspěšných realizací pasivních a nízkoenergetických
dřevostaveb v systému ATREA po celé České republice.

a jako jedna z prvních firem v České republice jsme se začali

Společnost ATREA s.r.o. patří k zakládajícím členům odborných

systematicky věnovat vývoji, výstavbě, podpoře a propagaci

a zájmových sdružení, která podporují a propagují moderní,

konceptu energeticky pasivních domů.

efektivní a environmentálně ohleduplné trendy ve výstavbě.

Dřevěný obklad

Typový dům ATREA

Typový dům ATREA

Fasádní omítka
Typový dům ATREA

Typový dům ATREA splňuje nejvyšší nároky na moderní
bydlení z hlediska komfortu a zdravého vnitřního prostředí, nízké spotřeby energie a vlivu na životní prostředí.
Architektura domu je vedena snahou o kultivovanou jednoduchost, praktičnost a variabilitu.
Nízká potřeba tepla na vytápění (14,9 kWh/m2 a rok, dle
metodiky TNI 730329) splňuje požadavek pro energeticky
pasivní domy.
Nedílnou součástí domů je ucelený systém řízeného větrání s rekuperací, vytápění a chlazení, a ohřevu teplé vody
vyvíjený a vyráběný rovněž společností ATREA.
Typový dům je navržen ve dvou základních variantách
fasády s omítkou nebo celodřevěným obkladem.
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Jižní fasáda s terasou
okna z obývacího pokoje
s výstupem na terasu, okna
z jídelny a kuchyně
Severní fasáda
hlavní vstup do domu
Východní fasáda
okna z koupelny a kuchyně,
v patře z ložnice a koupelny
Západní fasáda
okna z obývacího pokoje
a pracovny s výstupem
na kryté posezení, v patře
okna z jednotlivých pokojů
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Dům s omítkou
vizualizace

Pohled od jihozápadu

Pohled od jihovýchodu

Typový dům ATREA

Fasádní omítka

specifikace domu s omítkou

Specifikace materiálů

Fasáda domu je navržena s důrazem na čistý
architektonický výraz vycházející z tradičních tvarů
domů v ČR.

Omítka
difúzně otevřený systém
Termo+, barva bílá
Dřevěný obklad
sibiřský modřín
Střešní krytina
vláknocement - Eternit Dacora
Okna
dřevěná okna Slavona – SC92 –
barevný odstín dle výběru
Zábradlí oken 2. NP
nerezové úchyty a madlo
výplň – čiré sklo

Výtvarné řešení fasád je založeno na účelném rozmístění převážně francouzských oken a kombinaci
dřevěných prvků s bílou plochou.
Dům s omítkou je doplněn o dřevěný obklad na
jižní fasádě pro zpříjemnění pobytu na terase.
(Slunce se neodráží od bílé omítky).
Poznámka: Garážové stáni s venkovním skladem
a terasa není součástí standardní ceny domu.

Pohled od severovýchodu

Pohled od severozápadu
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Dům s dřevěným obkladem
vizualizace
Jižní fasáda s terasou
okna z obývacího pokoje
s výstupem na terasu, okna
z jídelny a kuchyně
Severní fasáda
hlavní vstup do domu
Východní fasáda
okna z koupelny a kuchyně,
v patře z ložnice a koupelny
Západní fasáda
okna z obývacího pokoje
a pracovny, v patře okna
z jednotlivých pokojů
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Pohled od jihozápadu

Pohled od jihovýchodu

Typový dům ATREA

Dřevěný obklad

specifikace domu s dřevěným obkladem
Stylová fasáda s modřínovým obkladem odkazuje na základní materiál konstrukce domu – dřevo.
Dřevěná fasáda je trendem pro moderní dřevostavby, které svou konstrukční a materiálovou podstatu
nechtějí skrývat za fasádní omítku.
Výtvarné řešení fasády je založeno na asymetrické
kompozici podélných a francouzských oken.
Poznámka: V porovnání s fasádní omítkou představuje dřevěná
fasáda vyšší náklady při realizaci. Garážové stáni s venkovním skladem a terasa není součástí standardní ceny domu.

Pohled od severovýchodu

Pohled od severozápadu

Specifikace materiálů
Dřevěný obklad
sibiřský modřín – ošetřený
tenkovrstvou lazurou nebo
v přírodní neošetřené podobě
Střešní krytina
vláknocement – Eternit Dacora
Okna
dřevěná okna Slavova – SC92 –
barevný tón dle výběru
Zábradlí oken 2. NP
nerezové úchyty a madlo
výplň – čiré sklo
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Situace A
Přístup od východu, dům je
vhodné umístit do severovýchodní části pozemku a zahradu
orientovat k západu.
Situace B
Přístup od severu, dům je vhodné
umístit do severovýchodní části
pozemku a zahradu orientovat
k jihozápadu.
Situace C
Přístup od západu, dům je vhodné
umístit do severní části pozemku
a zahradu orientovat k jihu.
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Umístění domu
na pozemku

Nejvhodnější umístění domu vzhledem ke světovým stranám představuje natočení fasády s terasou
přímo k jihu. Jsou tak optimálně využity solární zisky
a snížena potřeba tepla na vytápění na minimum.
Přesah střechy přirozeně stíní okna v letním období
a zabraňuje přehřívání interiéru.
S ohledem na nutnost splnění požadavků požární
bezpečnosti je nutné ověřit umístění domu na konkrétní pozemek ve vztahu k materiálovému řešení
fasády.

Příklad situace A

Příklad situace B

Typový dům ATREA

Umístění domu
do zástavby

Architektura typového domu ATREA vychází ze snahy o jemné, univerzální a barevně neutrální řešení,
které je vhodné do smíšené zástavby obcí.
Dům s omítkou je vhodný do venkovské až městské
řadové zástavby.
Dům s dřevěným obkladem nabízí citlivé řešení do
rozvolněné zástavby na okraje malých obcí.

Příklad situace C

Dům z ptačí perspektivy

Urbanistické ukazatele:
Velikost domu: 8,6 x 9,7 m
Zastavěná plocha: 83,5 m2
Zastavěná plocha garážového
stání a venkovního skladu: 28,0 m2
Poznámka: Garážové stání
s venkovním skladem a terasa
není součástí standardní ceny domu.
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Funkční řešení

celková podlahová plocha domu: 122,6 m2

Legenda místností
1.01: ZÁDVEŘÍ 4,0 m2
1.02: HALA (schodiště) 9,7 m2
1.03: TECH. MÍSTNOST 4,2 m2
1.04: KOUPELNA 3,8 m2
1.05: HLAVNÍ OBYTNÁ
MÍSTNOST 32,4 m2
1.06: POKOJ (pracovna) 12,6 m2
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Vnitřni dispozice domu je navržena jako 5 + kk. Dům
obsahuje 5 velkých obytných místností, 2 koupelny,
technické zázemí a šatnu. Místnosti s rozvody vody,
kanalizace a vzduchotechniky jsou umístěny vedle
sebe nebo nad sebou pro optimalizaci délky rozvodů. Místo na půdě je možné využít jako další uložný
prostor domu.
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Funkční a dispoziční řešení typového domu ATREA
je založeno na orientaci místností vůči světovým
stranám. Ranní slunce prosvětluje kuchyň, koupelny
a ložnici. Odpolední pak obývací pokoj, pracovnu
a dětské pokoje. Technické zázemí a schodiště je situováno u severní fasády domu.

1. NP / Základní řešení

1. NP / Variantní řešení

Typový dům ATREA

Dispoziční řešení

dispozice 5 + kk, optimální rodinné bydlení
2.02

2.06

2.02

2.06
2.01

2.01
2.05
2.03

2.04

2.05
2.03

2.04

1. NP tvoří společenskou část domu. Obsahuje hlavní obytnou místnost s kuchyňským a jídelním koutem, pokoj, koupelnu a technické zázemí domu.
Variantní řešení 1. NP nabízí vytvoření samostatné
kuchyně (oddělením od hlavního obytného prostoru) a možnost jiného využití pokojů (ložnice, pracovna, pokoj pro hosty či bydlení seniora).
2. NP představuje klidovou část domu a zahrnuje
3 pokoje (každý pro 2 osoby), koupelnu a šatnu.
V hale 2. NP je umístěn přístup do půdního prostoru.
Variantní řešení 2. NP poskytuje možnost umístění
sprchového koutu do koupelny, vestavěných skříní
místo šatny a možnost jiného využití pokojů (ložnice namísto dětského pokoje).

2. NP / Základní řešení

2. NP / Variantní řešení

Legenda místností
2.01: HALA 5,9 m2
2.02: POKOJ 11,7 m2
2.03: POKOJ 11,7 m2
2.04: ŠATNA 4,4 m2
2.05: POKOJ 13,5 m2
2.06: KOUPELNA 8,7 m2
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Řešení interiéru
Vnitřní vybavení domu
Plovoucí podlaha
lamino s imitací dřeva
– např. odstín okenních rámů
Povrch stěn
stěrka na sádrokarton
a malba Primalex plus
Obklady a dlažba
keramika Rako
Vnitřní dveře - plné
lamino s imitací dřeva
– ideálně v barvě podlah
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moderní bydlení

Typový dům ATREA

Řešení interiéru
Všechny obytné místnosti jsou navrženy v takových
rozměrech, aby mohly být jednoduše vybaveny
běžně dostupným typovým nábytkem a zařízením
(kuchyně, skříně, stoly atp.).
Pokoje mají jednoduchý čtvercový až obdélníkový
půdorys s delší stanou vždy orientovanou k oknům
a umožňují univerzální a funkční využití s možností snadné změny v průběhu bydlení. Rozvržení
místností zajišťuje dostatek prostoru a přirozeného
osvětlení.
Podél celé stěny každého pokoje je možné umístit vestavěné skříně a rozšířit tak uložné prostory
domu.

Vnitřní vybavení domu
Okna
dřevěná okna Slavova – SC92 –
dle povrchů interieru
Vnitřní parapet
lamino
Schodiště
dřevěné (včetně madla)
Zařizovací předměty
umyvadla, WC – Jika
vana – Jika
Topný žebřík
v obou koupelnách
Poznámka: Barevné odstíny
a dekory dle výběru investora
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Konstrukce

certifikovaný stavební systém
U = 0,11 W/(m2.K) při celkové
tloušťce stěny 450 mm
Difúzně otevřená konstrukce
Využití tepelně akumulačních
vlastností celulózy
Požární odolnost stěny REI 60
Kvalitní přírodní materiály
Jednoduchá a rychlá montáž
na staveništi
Možnost etapizace a dokončení
stavby svépomocí
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Systém ATREA je certifikovaný stavební systém optimalizovaný pro výstavbu pasivních a nízkoenergetických dřevostaveb, který zaručuje vynikající technické a energetické parametry domů.

SKLADBA STĚNY TYPOVÉHO DOMU ATREA

Vnitřní povrch
desky – sádrokarton, sádrovlákno atd.
povrch – malba, ker. obklad atd.

Nosná konstrukce
skeletový systém dřevěné
sloupky KVH 140/140 po cca 3 m
Fasáda s dřevěným obkladem
sibiřský modřín

Domy ATREA jsou navrhovány jako skeletové, sendvičové dřevostavby s difúzně otevřenou skladbou
obvodových konstrukcí. Základ systému tvoří kvalitní přírodní materiály na bázi dřeva. Pro tepelnou izolaci stěn a střechy je použita zafoukávaná celulóza.

Instalační dutina
pro rozvod technických sítí
Vzduchotěsnící vrstva, parobrzda
OSB – dřevoštěpková deska
s tmelenými a přelepenými spoji

Fasáda s omítkou
tenkovrstvá difúzně
otevřená omítka

Skladby konstrukcí a detaily jsou ověřeny tepelně
technickými výpočty.

Tepelná izolace
foukaná celulóza

Tepelná izolace,
zábrana proti větru
dřevovláknitá deska

domy ATREA

Vzorový dům

a školicí středisko v Českém ráji

Prohlídky a konzultace
Prohlídky vzorového domu
a individuální konzultace
po předchozí domluvě
na uvedených kontaktech:

V obytném souboru třinácti pasivních domů ATREA
v obci Koberovy v Českém ráji organizujeme prohlídky vzorového pasivního domu. Poskytujeme
individuální konzultace a poradenství zaměřené na
nízkoenergetické a pasivní stavby.

Kontakt:
T: (+420) 483 317 763
M: (+420) 608 644 650
E: domy@atrea.cz
Adresa:
Vzorový dům ATREA
Koberovy č.p.186, Libercký kraj
50°37‘13.014“N, 15°13‘47.278“E

Pořádáme přednášky a odborné semináře s tematikou energeticky úsporné výstavby, kvality vnitřního
prostředí budov a vlivu staveb na životní prostředí.

Vzorový dům

Školicí středisko
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CO NENÍ OBSAŽENO VE STANDARDNÍ CENĚ ?

CENA TYPOVÉHO DOMU ATREA

Projektování nadstandardních klientských změn
Založení objektu (základové betonové pasy)
Přípojky technických sítí
Vybavení kuchyně
Osvětlovací tělesa
Technický dozor investora při realizaci
Výsledná cena domu
se skládá z několika částí
a závisí na volbě způsobu
vytápění, větrání, přípravy
TUV, množství klientských
změn a nadstandardů.
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Přístřešek na automobil, terasy, pergoly apod.
Venkovní stínění oken
Hromosvod
Zabezpečovací systém, slaboproudé rozvody

Cena standardního domu od 2 650 000 Kč (fasádní omítka); od 2 790 000 Kč (dřevěný obklad)
Stavba na klíč v základním standardu bez systému větrání, vytápění a přípravy teplé vody.
Cena systému větrání, vytápění a přípravy teplé vody od 182 000 Kč
Závisí na volbě otopného systému a zdroje tepla. Více informací na další straně katalogu.
Cena standardního projektu od 28 000 Kč
Sloučená dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (rozsah dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.)
Cena volitelných nadstandardů
Upřesňuje se na základě rozsahu klientských změn a individuálních požadavků.

Systémy pro využití dešťové vody

Poznámka: Jedná se o orientační ceny, přesná cena je určena na základě podrobné specifikace konkrétního
řešení domu a místních podmínek. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Typový dům ATREA

CENA SYSTÉMŮ VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY
VOLBA SYSTÉMU

ZDROJE TEPLA

Systém teplovzdušného vytápění
a větrání s rekuperací ATREA
(jednotka DUPLEX)
Příprava teplé vody v akumulačním zásobníku (IZT)
Příprava teplé vody
v el. bojleru

Akumulační nádrž (IZT ATREA) – elektroohřev
IZT + Krbová kamna
IZT + Solární kolektor
IZT + Tepelné čerpadlo ATREA TCA 3.1 (země–voda)
IZT + Tepelné čerpadlo ATREA TCV 4.8 (vzduch–voda)
Elektrokotel

Systém větrání s rekuperací
(jednotka řady EC), vytápění
elektrickými přímotopy, příprava teplé vody v el. bojleru

Přímotopy a el. bojler - elektroohřev

POŘIZOVACÍ NÁKLADY

PROVOZNÍ NÁKLADY

CENA DOMU (omítka)

kompletní systém (bez DPH)

včetně větrání (s DPH)

vč. vytápění, větrání, TUV (bez DPH)

299 000 Kč
375 000 Kč
399 000 Kč
436 000 Kč
426 000 Kč
229 000 Kč

16 450 Kč
13 800 Kč
11 350 Kč
7 550 Kč
8 150 Kč
16 450 Kč

2 949 000 Kč
3 025 000 Kč
3 049 000 Kč
3 086 000 Kč
3 076 000 Kč
2 879 000 Kč

kompletní systém (bez DPH)
182 000 Kč

včetně větrání (s DPH)

vč. vytápění, větrání, TUV (bez DPH)

16 250 Kč

2 832 000 Kč

Poznámka: Provozní náklady (větrání, vytápění, TUV, tech. systémy) jsou orientační, vztaženy k roční potřebě tepla na vytápění 2200 kWh a TUV 3600 kWh, v cenách energií v lednu 2012.
Skutečné provozní náklady jsou závislé na způsobu užívání domu, konkrétních klimatických podmínkách a aktuálních cenách energií!

Otopný systém typového domu
ATREA je standardně řešen jako
teplovzdušné vytápění nebo vytápění elektrickými přímotopy.
Individuálně je možné navrhnout klasickou teplovodní
otopnou soustavu (radiátory,
podlahové vytápění apod.)
v rámci nadstandardních klientských změn.
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Nabídka ATREA s.r.o.
produkty a služby

Výstavba nízkoenergetických
a pasivních domů
Poradenství
Architektura
Projekce
Realizace
Systémy větrání pro
Rodinné domy, byty
Občanské a průmyslové stavby
Velkokuchyně

18

Poskytujeme komplexní servis v oblasti výstavby
nízkoenergetických a pasivních domů od individuálního architektonického návrhu po realizaci stavby
ve vlastním certifikovaném systému.

Domy od návrhu po realizaci

Vyrábíme a dodáváme ucelené systémy větrání
a vytápění pro rodinné domy a byty, vzduchotechnické systémy pro občanské a průmyslové stavby
a větrací stropy pro velkokuchyně.
Pořádáme přednášky a odborné semináře s tematikou energeticky úsporné výstavby, kvality vnitřního
prostředí budov a vlivu staveb na životní prostředí.

Systémy větrání a vytápění

Kontakty

ATREA s.r.o.

VZOROVÝ DŮM A ŠKOLICÍ STŘEDISKO

DOMY ATREA

V Aleji 20
Jablonec nad Nisou
466 01

Prohlídky vzorového domu a individuální
konzultace po předchozí domluvě
na uvedených kontaktech.

T: (+420) 483 317 763
M: (+420) 608 644 650
E: domy@atrea.cz

IČO: 63144476
DIČ: CZ63144476

Vzorový dům ATREA
Koberovy, Český ráj

www.atrea.cz

Autoři grafických podkladů: ATREA s.r.o., ARCHIDEE, SK ateliér, Symbiosa - ateliér architektů
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