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PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

ATREA s.r.o. je česká společnost založená již v roce 1990 se zaměřením na systémy řízeného větrání s rekuperací tepla. Od svého vzniku se intenzivně zabýváme energetickými úsporami, kvalitou vnitřního prostředí budov a vlivem
staveb na životní prostředí. Později jsme naši činnost přirozeně rozšířili, a jako
jedna z prvních firem v České republice jsme se začali systematicky věnovat
vývoji, výstavbě, podpoře a propagaci energeticky úsporných domů.
Na přelomu let 2006 a 2007 jsme realizovali pilotní projekt hromadné výstavby dvanácti pasivních domů a školicího střediska 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.

PORADENSTVÍ · ARCHITEKTURA · PROJEKCE · REALIZACE
ZACE

Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy
Poskytujeme komplexní servis v oblasti výstavby nízkoener-

• Kvalitní architektura a design

getických, pasivních a nulových domů od individuálního

• Komfortní a zdravé bydlení

architektonického návrhu po realizaci stavby ve vlastním

• Nízká energetická náročnost

certifikovaném systému. Zajišťujeme dotace Nová zelená

• Ohleduplnost k životnímu prostředí

úsporám.

• Optimální ekonomické řešení
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Co znamená bydlet lépe?

Funkční architektura
Komfortní a zdravé bydlení
Nízká energetická náročnost
Ohleduplnost k životnímu
prostředí
Optimální ekonomické řešení
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pohled v širších souvislostech

Základní hlediska „dobrého domu”

Moderní dům dnes musí splňovat celou řadu vzájemně provázaných požadavků. Při naší práci proto
uplatňujeme celostní přístup, využíváme tradiční
dlouhodobě prověřené jednoduché a účinné principy v kombinaci s novými poznatky z mnoha oborů a moderními technologiemi.
DOMY ATREA představují vyváženou kombinaci kvalitní architektury, komfortního a zdravého vnitřního
prostředí, nízké energetické náročnosti, respektu
k životnímu prostředí a finanční dostupnosti, a splňují tak požadavky na kvalitní moderní bydlení.

ARCHITEKTURA A DESIGN
· Estetická kvalita domu
· Funkční dispoziční řešení
· Technická kvalita, bezpečnost a životnost konstrukcí
NÍZKÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST
· Nízká potřeba energie na výstavbu a provoz
· Úsporné a obnovitelné zdroje energie
· Úsporné osvětlení a spotřebiče
KOMFORTNÍ A ZDRAVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
· Tepelná pohoda v zimním i letním období
· Odvod škodlivin a přívod čerstvého vzduchu

· Optimální vlhkost vzduchu
· Vizuální komfort
· Akustický komfort
· Zdravotní nezávadnost materiálů
· Uživatelský komfort
VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
· Použití přírodních obnovitelných materiálů při výstavbě
· Respekt k okolí a krajině
· Využití zeleně na pozemku, střechách a fasádách
· Využití dešťové vody zachycené na pozemku
OPTIMÁLNÍ EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

DOMY ATREA bydlet lépe

DOMY ATREA
Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy

Systém ATREA | komplexní řešení výstavby
•

•
•

Vlastní certifikovaný stavební systém
optimalizovaný pro výstavbu energeticky
úsporných domů
Ucelené systémy větrání, vytápění (chlazení)
a ohřevu vody
Zkušený tým architektů, projektantů,
technických dozorů a realizačních firem

Individuální domy
Mini domy
Rostoucí domy
Typové domy
Nulové domy
Územní celky
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Individuální domy
od myšlenky po realizaci

Individuální architektura
Efektivní využití pozemku
Energetická třída A
Optimalizace volby zdroje
tepla a otopné soustavy
Předběžná cenová
kalkulace stavby
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Návrh interiéru

Vizualizace

Domy navrhujeme podle individuálních potřeeb
a požadavků klienta, s ohledem na parametry po
ozemku, okolní zástavbu a krajinu, možnosti připojeení na inženýrské sítě a využití úsporných a obnovvi-telných zdrojů energie.

Architektonická skica

DOMY ATREA bydlet lépe

Mini domy
maximální využití prostoru

Příčný řez

Půdorys přízemí

Koncept minidomů představuje finančně dostup
pnější variantu komfortního, zdravého, energetickky
úsporného a vůči životnímu prostředí šetrnéh
ho
bydlení. Díky dokonale promyšlenému návrhu a
maximálně efektivnímu využití plochy a prostorru
je, i při menší velikosti domu, zajištěn špičkový kvaalitativní standard bydlení.

Ukázka individuálního řešení mini domu

Kvalita a komfort
za příznivou cenu
Nízká spotřeba energie
Efektivní využití
alternativních zdrojů
Nízké provozní náklady
Snadná údržba
Cesta k nezávislosti
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Rostoucí domy
příprava pro budoucnost

MOŽNOST
ROZŠÍŘENÍ
16.8 m2

Základní varianta domu

Nízké startovní
pořizovací náklady
Možnost postupného
rozšíření dle potřeby
a finančních možností
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Rostoucí dům poskytuje možnost pořízení kvaliit-ního bydlení s nízkými počátečními investičním
mi
náklady. V průběhu bydlení umožňuje postupn
né
rozšiřování užitné plochy, a pružně tak reagovaat
na měnící se potřeby rodiny (narození dětí, bydlení
seniora, zřízení pracovny apod.), aktuální finanční
situaci a možnosti pozemku.

Dům po rozšíření

DOMY ATREA bydlet lépe

Typové domy
kvalita za příznivou cenu

Půdorys 1. NP

Půdorys 2. NP

Typový dům ATREA splňuje nejvyšší nároky na
moderní bydlení z hlediska komfortu a zdravéh
ho
vnitřního prostředí, nízké spotřeby energie a vlivvu
na životní prostředí.
Architektura domu je vedena snahou o kultivovaanou jednoduchost, praktičnost a variabilitu.
Dům splňuje požadavky na energeticky pasivní
standard.

Varianta domu s dřevěným obkladem

Varianta domu s omítkou

Počet místností: 5 + kk
Podlahová plocha: 122,6 m²
Vhodný počet osob: 2 – 5
Orientační cena domu
na klíč: 2 950 000 Kč *
Orientační cena domu pro
dokončení: 1 450 000 Kč *
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* Ceny bez DPH

Nulové domy
cesta k energetické nezávislosti

Fotovoltaický systém

Minimální potřeba
dodávané energie
Nízká energetická závislost
Minimální náklady
na provoz domu
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Energeticky nulový dům je budova s minimální
potřebou energie na provoz (využívá principů paasivního domu). Potřeba energie je ve značné mířře
pokryta produkcí energie z obnovitelných zdrojjů
v rámci budovy (např. fotovoltaický systém). Roční
bilance potřeby a produkce energie v budově je
tak téměř, nebo zcela vyrovnaná.

Fotovoltaika 7,42 kWp se systémem pro optimalizaci spotřeby energie a ovládání domu

DOMY ATREA bydlet lépe

Územní celky

urbanismus, hromadná výstavba

Kvalitu a komfort bydlení významně ovlivňuje oko
ol-ní zástavba a krajina.
Celkové urbanistické řešení a jednotný architekto
onický styl, respektující místní podmínky, pomáh
há
vytvářet harmonicky upořádané území, chrán
nitt
přírodní, sociální a kulturní hodnoty, a podporujje
udržitelný rozvoj oblasti. Umožňuje efektivnějjší
využití území s ohledem na uspořádání pozemkků
a umístění domů v souladu s principy energetickky
úsporné výstavby, budování dopravní, technickké,
občanské infrastruktury a veřejných prostranstvví,
řešení vodního a odpadové hospodářství, případn
ně
energetické soběstačnosti lokality.

Příklad urbanistického řešení lokality

Efektivní využití
a udržitelný rozvoj území
Sociálně funkční urbanismus
Respekt k přírodě
a krajinnému rázu
Lokální energetická
soběstačnost
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Praha - Kolovraty
rodinný dům

Interiér

Exteriér

Exteriér

Exteriér

Rok realizace:
2013
Architekt:
Ing. arch. Jana Jasinek
Projektant:
Ing. Stanislav Krouhlík
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Individuálně navržený dům, fotovoltaika 7,8 kWp

DOMY ATREA bydlet lépe

Lhota u Vsetína
rodinný dům

Vizualizace

Exteriér

Rok realizace:
2013
Architekt:
Ing. arch. Zuzana Novosadová
Projektant:
Ing. Miroslav Korecký
Exteriér

Individuálně navržený dům

Interiér
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rodinný dům

Exteriér

Interiér

Exteriér

Exteriér

Rok realizace:
2013
Architekt:
Ing. Tomáš Krupa
Projektant:
Ing. Miroslav Korecký
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Individuálně navržený dům

DOMY ATREA bydlet lépe

Kosmonosy
rodinný dům

Exteriér

Interiér

Rok realizace:
2011
Architekt:
Ing. Václav Jára
Projektant:
Ing. Václav Jára
Exteriér

Individuálně navržený dům

Interiér
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Průběh spolupráce
komplexní servis

Konzultace záměru
úvodní schůzka

Dům ATREA

Zkušení architekti
a projektanti
Licencované realizační firmy
Nezávislý technický dozor
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Ve spolupráci s našimi partnery zajišťujeme všechny etapy návrhu a výstavby domu. Domy navrhují
architekti a projektanti s bohatými zkušenostmi
s energeticky úspornou výstavbou. Výstavbu zajišťují licencované realizační firmy po celé České
republice. Na kvalitu výstavby dohlíží nezávislý
technický dozor. Díky úzké spolupráci všech zúčastněných subjektů je zaručen plynulý průběh
a návaznost všech fází přípravy a vlastní realizace
stavby.
Dodávka stavby je možná kompletní na klíč nebo
v různém stupni dokončení.

Individuální
architektonická
koncepce

Realizace
zace
stavbyy

Prováděcí
Pr
projekt
Technický dozor

DOMY ATREA bydlet lépe

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

Konstrukce
certifikovaný stavební systém

Povrchová úprava
malba, keramický obklad, hliněná omítka atd.
Vnitřní plášť
sádrokarton, sádrovláknité desky,
hliněné panely
Instalační dutina
pro rozvod technických sítí

Nosná konstrukce
skeletový systém
dřevěné sloupy KVH
Fasáda s dřevěným obkladem
sibiřský modřín

Vzduchotěsnící vrstva, parobrzda
OSB - dřevoštěpková deska
s tmelenými a přelepenými spoji

Fasáda s omítkou
tenkovrstvá difúzně
otevřená omítka

Tepelná izolace
foukaná celulóza

Vnější obvodový plášť
dřevovláknitá deska

Systém ATREA je variabilní stavební systém optimalizovaný pro výstavbu energeticky úsporných
staveb, který zaručuje vynikající technické a energetické parametry domů.
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.
Skladby konstrukcí a detaily jsou ověřeny podrobnými tepelně technickými výpočty.

U = 0,12 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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Technická zařízení
komfort a zdravé vnitřní prostředí

Ucelené řešení větrání,
vytápění a ohřevu vody
Komfort a zdravé klima
Úspora energie
Snadné ovládání a regulace
Servis a technická podpora
Nízké provozní náklady
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Nedílnou součástí domů ATREA jsou variabilní ucelené systémy větrání s rekuperací, vytápění (chlazení)
a přípravy teplé vody, vyráběné naší společností.
Tyto technologie, optimalizované pro energeticky
úsporné domy, zajišťují komfortní a zdravé vnitřní
klima (tepelnou pohodu, optimální vlhkost a dostatečnou výměnu vzduchu) v kombinaci se značnou
úsporou energie.
K dispozici je široká škála řešení od velmi jednoduchých systémů po systémy plně automatické
a digitálně řízené.

DOMY ATREA bydlet lépe

Zdroje tepla
pro vytápění a ohřev vody

Obnovitelné zdroje energie

Tradiční i moderní technologie

Teplo na vytápění a ohřev vody v energeticky úsporných domech dostatečně zajišťuje již zdroj tepla
o malém výkonu. Pro provoz domu tak s úspěchem
využíváme úsporné a obnovitelné zdroje energie
(tepelná čerpadla, fotovoltaické panely, solární kolektory, krbová kamna apod.) a jejich kombinace.
Při výběru systému vytápění a zdrojů tepla zohledňujeme pořizovací a provozní náklady, způsob
a náročnost obsluhy, možnosti ovládání, regulace
a individuálního přizpůsobení, snadnou údržbu
a životnost systému.

Tepelná čerpadla
Krbová kamna
Solární kolektory
Fotovoltaické panely
Akumulační nádrže
Elektřina
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Větrání s rekuperací
čerstvý vzduch a úspora energie
Možnost ovládání přes internet

Přívod čerstvého vzduchu
a odvod škodlivin
Vyloučení vzniku plísní
Nižší prašnost
Úspora energie
Jednoduché ovládání
Tichý provoz
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Jedním z klíčových požadavků na zdravé a komfortní bydlení je zajištění dostatečné výměny vzduchu bez velkých ztrát tepla.
Splnění tohoto požadavku efektivně řeší systémy
řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací).
Větrací systém zajišťuje stálý přívod optimálního
množství čerstvého filtrovaného vzduchu do všech
obytných místností a zároveň odtah odpadního
vzduchu z místností s potenciálním zdrojem znečištění (kuchyně, WC, koupelny). Teplo odpadního
vzduchu je ve vzduchotechnické jednotce využito
pro ohřev vzduchu příváděného, významně se tak
snižují ztráty tepla větráním a zvyšuje uživatelský
komfort.

smartphone
tablet
PC

DOMY ATREA bydlet lépe

Otopné systémy a větrání
pro energeticky úsporné domy
Odvod odpadního vzduchu
(WC, koupelna, kuchyň)

Odvod odpadního vzduchu
(WC, koupelna, kuchyň)

Čerstvý vzduch

Přívod topného
čerstvého vzduchu
do místností

Čerstvý vzduch

Odpadní vzduch

Odpadní vzduch

Větrací jednotka

Teplovzdušná větrací jednotka
Přívod čerstvého vzduchu

Přívodní vzduch

VZT

VZT

Vytápění
místnosti
Odvod odpadního vzduchu

Varianta A

Podlahové kanály pro rozvod topného vzduchu

Varianta B

A. Oddělený systém vytápění a větrání s rekuperací
Teplo je do jednotlivých místností dodáváno prostřednictvím klasické teplovodní otopné soustavy
(např. radiátory), nebo elektrickými přímotopy.
Větrání objektu je zajištěno samostatně větrací jednotkou s rekuperací, odděleně od otopné soustavy.
B. Teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací
Jako teplonosné médium slouží větrací vzduch,
který je po ohřátí ve větrací jednotce přiváděn podlahovými nebo podstropními vyústkami do jednotlivých obytných místností.
Toto řešení výhodně a efektivně slučuje větrání
s rekuperací a vytápění objektu do jednoho systému, a umožňuje rovněž chlazení v letním období.

Teplovzdušné vytápění
Teplovodní vytápění
Elektrické přímotopy
Sálavé panely
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Proč stavět s námi?
cesta k lepšímu bydlení

Profesionální partner a průvodce na cestě k lepšímu bydlení

Výběr získaných ocenění
ČEEP 2013
- Cena společnosti ČEZ a.s.
- Hlavní cena ČEEP 2013
E.ON Energy Globe Award ČR
TOP DŮM 2012
Zlatý certifikát SBToolCZ
Energetický projekt 2007
Energetický projekt 2005
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Stavba domu, který splňuje požadavky na moderní
bydlení s ohledem na komfortní a zdravé vnitřní prostředí, technickou, funkční, energetickou a estetickou
kvalitu, dnes představuje komplexní disciplínu a vyžaduje úzkou spolupráci kompetentních odborníků
v celém procesu výstavby již od úvodní fáze návrhu
koncepce domu.
Společnost ATREA představuje profesionálního
partnera a průvodce na této cestě.

Dlouholeté zkušenosti

Moderní difúzně otevřené konstrukce

Ověřený a certifikovaný stavební systém

Vlastní systémy větrání, vytápění a ohřevu vody

Komplexní servis od návrhu po realizaci

Kvalitní přírodní materiály

Individuální a poctivý přístup

Korektní ceny

Ověřená kvalita realizace

Český výrobek

Zpracování žádosti o dotaci na výstavbu pasivních domů v programu Nová zelená úsporám

DOMY ATREA bydlet lépe

Vzorový dům
a školicí středisko v Českém ráji

V obytném souboru třinácti pasivních domů ATREA
v obci Koberovy v Českém ráji organizujeme prohlídky vzorového domu. Poskytujeme individuální
konzultace a poradenství zaměřené na nízkoenergetické, pasivní a nulové stavby.
Pořádáme přednášky a odborné semináře s tematikou energeticky úsporné výstavby, kvality vnitřního
prostředí budov a vlivu staveb na životní prostředí.

Vzorový dům

Školicí středisko (1. energeticky nulová budova v ČR)

Prohlídky a konzultace
Prohlídky vzorového domu
a individuální konzultace
po předchozí domluvě
na uvedených kontaktech:
Kontakt:
T: (+420) 483 368 136
M: (+420) 608 644 650
E: domy@atrea.cz
www.domyatrea.cz
Adresa:
Vzorový dům ATREA
Koberovy č.p.186, Liberecký kraj
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ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
Sídlo společnosti
Československé armády 32
466 05 Jablonec nad Nisou
T: (+420) 483 368 136
M: (+420) 608 644 650
E: domy@atrea.cz

2016/01

www.domyatrea.cz

energetický
projekt
2005

VZOROVÝ DŮM A ŠKOLICÍ STŘEDISKO
Koberovy, Český ráj
Prohlídky vzorového domu
a individuální konzultace
po předchozí domluvě
na uvedených kontaktech.

Autoři podkladů: ATREA s.r.o., ARCHIDEE, Symbiosa - ateliér architektů, design by: Irena Egerová

energetický
projekt
2007

Vzorový dům v obci Koberovy

www.domyatrea.cz

