
TYPOVÉ DOMY
PRE VÁŠ ŠŤASTNÝ, ZDRAVÝ
A BEZSTAROSTNÝ DOMOV

Spoločnosť NEMA Drevostavby plní zákazníkom sny
o bývaní kompletnou dodávkou drevostavieb na kľúč.

Disponuje ponukou moderných typových domov a súčasne realizuje
projekty na mieru podľa individuálnych potrieb a prianí zákazníka.

www.nema-drevostavby.cz
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NEMA FAMILY

Cena stavby na kľúč 5 947 000 Kč
Cena na dokončenie 5 613 000 Kč
Cena hrubej stavby 3 755 000 Kč

NEMA MUFFIN
Typový dom / drevostavba s obytným podkrovím
Malý základňou, ale vo vnútri pekne nakysnutý. Inak povedané, s optimálne 
riešeným vnútorným priestorom. Ideálny pre väčšiu rodinu. S možnosťou 
praktickej drevenej prístavby o ploche 120 m2, ktorá zastrešuje státie pre dve 
autá, záhradný domček a terasu. Mobilita ochránená, záhradné náradie upratané, 
a priestor pre pohodu a relaxáciu zastrešený aj otvorený tak, aby ste si kávičku 
s muffinom či grilovaným steakom mohli dať ako za slnečného, tak za daždivého 
počasia.

MUFFIN je natoľko pohodový, že by sme si asi všetci priali v ňom vyrastať. 
Nám sa to už nepodarí, ale Vašim budúcim deťom by ste tú radosť dopriať mohli!

Rovnako ako ostatné typové domy z rodiny NEMA prevyšuje aj dom MUFFIN 
štandardy kvality, ekologickosti a energetickej úspornosti. Už len fakt, že je 
z 96 % vyrobený z čistého dreva, hovorí sám za seba. V kvalite materiálov 
nemáme konkurenciu – čo je pre iné firmy nadštandardom, za ktorý musí klient 
priplácať, je pre nás normou ponúkanou v základnom vybavení.

ŠPECIFIKÁCIA 
 Počet miestností: 5 + kk
 Počet osôb: 4–5
 Úžitková plocha: 137,6 m²
 Zastavaná plocha: 88 m²
 Vonkajšie rozmery domu: 8 x 11 m
 Výška hrebeňa strechy: 7,7 m
 Výška domu s komínom: 8,43 m

 Kuchyňa, obývačka, jedálňa, spálňa, 3 izby,
 predsieň, kúpeľňa s WC a technická miestnosť,
 kúpeľňa, samostatné WC
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1.1  Predsieň: 3,4 m²
1.2  Technická miestnosť: 5,3 m²
1.3  Kúpeľňa: 4,5 m²
1.4  Chodba: 6,5 m²
1.5  Schodisko: 5,1 m²

1.6  Pracovňa: 11,2 m²
1.7  Obývacia izba + kk: 35,3 m²

ŠPECIFIKÁCIA 1. NP
2.1  Chodba: 9 m²
2.2  Kúpeľňa: 5,7 m²
2.3  Izba 1: 13,7 m²
2.4  Izba 2: 14,8 m²
2.5  Spálňa + šatna: 23,1 m²

ŠPECIFIKÁCIA 2. NP

Uvedené ceny sú vrátane DPH 15% a bez základovej dosky.
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NEMA FAMILY

Cena stavby na kľúč 5 897 000 Kč
Cena na dokončenie 5 305 000 Kč
Cena hrubej stavby 3 688 000 Kč

NEMA FAMILY
Typový dom / drevostavba s obytným podkrovím
Najobľúbenejší z typových domov NEMA. Ideálny pre väčšie rodiny.
S 5 spálňami, 2 kúpeľňami, šatňou, či technickou miestnosťou – jednoducho 
so všetkým, čo rodina potrebuje, aby držala spolu, ale aby mal zároveň každý 
svoje súkromie. Dom NEMA FAMILY je navyše vzhľadovo nadčasový 
a cenovo aj materiálovo skvelý, ba najlepší. Tradícia kvality pre tradičnú 
rodinu. Pôsobíme ako rodinná firma už vyše 25 rokov, takže to musíme vedieť.

Rovnako ako ostatné typové domy z rodiny NEMA prevyšuje aj dom FAMILY 
štandardy kvality, ekologickosti a energetickej úspornosti. Už len fakt, že je 
z 96 % vyrobený z čistého dreva, hovorí sám za seba. V kvalite materiálov 
nemáme konkurenciu – čo je pre iné firmy nadštandardom, za ktorý musí klient 
priplácať, je pre nás normou ponúkanou v základnom vybavení.

ŠPECIFIKÁCIA 
 Počet miestností: 6 + kk
 Počet osôb: 4–6
 Úžitková plocha: 137,3 m²
 Zastavaná plocha (vrátane terasy): 85,5 m²
 Vonkajšie rozmery domu: 7,15 x 12 m
 Výška hrebeňa strechy: 7,52 m
 Výška domu s komínom: 8,43 m

 Kuchyňa, obývačka s jedálňou, spálňa, 4 izby,
 špajza pod schodiskom, šatňa, 2 kúpeľne s WC,
 technická miestnosť, predsieň, chodba

1.1 Predsieň: 3,6 m²
1.2 Kúpeľňa: 3,7 m²
1.3 Chodba: 6,9 m²
1.4 Technická miestnosť: 6,3 m²
1.5 Pracovňa: 9,7 m²

1.6 Obývacia izba + kk: 34,8 m²
1.7 Schodisko: 4,8 m²
1.7 Špajza: cca 2,7 m²

ŠPECIFIKÁCIA 1. NP
2.1 Chodba: 9 m²
2.2 Kúpeľňa: 4,4 m²
2.3 Izba 1: 12,1 m²
2.4 Izba 2: 12 m²
2.5 Izba 3 / pracovňa: 11,9 m²

2.6 Spálňa: 11,9 m²
2.7 Šatňa: 3,5 m²

ŠPECIFIKÁCIA 2. NP

Uvedené ceny sú vrátane DPH 15% a bez základovej dosky.
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NEMA FAMILY
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Cena stavby na kľúč 4 372 000 Kč
Cena na dokončenie 4 003 000 Kč
Cena hrubej stavby 2 758 000 Kč

NEMA CUTE
Typový dom / bungalov
Oficiálne BUNGALOV, my mu ale hovoríme skôr MILÁČIK. Prečo ho klienti 
chcú? Spĺňa ich aj naše predstavy o ideálnom DOMČEKU. Ani veľký, 
ani malý, jednoducho dostatočne veľký na to, aby spĺňal všetko, čo potrebuje 
dvojgeneračná rodina či pár ku šťastiu, a to bez ohľadu na to, či deti ešte len 
plánuje, alebo už odrástli. Žiadny výboj ambiciózneho architekta ani pokus 
o okázalé baroko.

Kúzlo výnimočnosti dáte CUTE svojim životom VY!

Rovnako ako ostatné typové domy z rodiny NEMA prevyšuje aj dom CUTE 
štandardy kvality, ekologickosti a energetickej úspornosti. Už len fakt, že je 
z 96 % vyrobený z čistého dreva, hovorí sám za seba. V kvalite materiálov 
nemáme konkurenciu – čo je pre iné firmy nadštandardom, za ktorý musí klient 
priplácať, je pre nás normou ponúkanou v základnom vybavení.

ŠPECIFIKÁCIA 
 Počet miestností: 4 + kk
 Počet osôb: 4
 Úžitková plocha: 102,2 m²
 Zastavaná plocha: 123 m²
 Vonkajšie rozmery domu: 12 x 11 m
 Výška hrebeňa strechy: 4,90 m
 Výška domu s komínom: 5,79 m

 Kuchyňa, obývačka s jedálňou, spálňa,
 2 izby, kúpeľňa s WC, samostatné WC,
 predsieň, chodba

ŠPECIFIKÁCIA 1. NP
1.1  Predsieň: 4,1 m²
1.2  Technická miestnosť: 3,8 m²
1.3  Kúpeľňa: 6,7 m²
1.4  WC: 2,2 m²
1.5  Chodba: 11,7 m²
1.6  Obývacia izba + kk: 32,6 m²
1.7  Izba 1: 12,7 m²
1.8  Izba 2: 11,5 m²
1.9  Spálňa: 16,9 m²

Uvedené ceny sú vrátane DPH 15% a bez základovej dosky.
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NEMA HAPPY
Typový dom / bungalov
Bungalov, ako má byť! Aj s technickou miestnosťou a pracovňou, či ateliérom. 
Happy budete, tak povediac, zo všetkého. Najmä z pôdorysu do L, ktorý 
podčiarkuje rozčlenenie domu na relaxačnú a obytnú zónu. Zvlášť keď máte 
deti, ktoré sú síce vaše šťastie, ale občas… Všetko je maximálne funkčné 
a prakticky bezúdržbové. Žiadne zbytočnosti = žiadne starosti. Štandardnú 
verziu ľahko obohatíte o garážové státie až pre dve autá, záhradný domček 
s dostatočným úložným priestorom a zastrešenú terasu. To by bolo,
aby ste neboli happy!

Rovnako ako ostatné typové domy z rodiny NEMA prevyšuje aj dom HAPPY 
štandardy kvality, ekologickosti a energetickej úspornosti. Už len fakt, že je 
z 96 % vyrobený z čistého dreva, hovorí sám za seba. V kvalite materiálov 
nemáme konkurenciu – čo je pre iné firmy nadštandardom, za ktorý musí klient 
priplácať, je pre nás normou ponúkanou v základnom vybavení.

NEMA FAMILY

Cena stavby na kľúč 4 983 000 Kč
Cena na dokončenie 4 544 000 Kč
Cena hrubej stavby 3 169 000 Kč

ŠPECIFIKÁCIA
 Počet miestností: 5 + kk
 Počet osôb: 4–6
 Úžitková plocha: 124,3 m² / s úložným

 priestorom a parkoviskom pre auto: 175 m²
 Zastavaná plocha plocha: 148,5 m² / úložným

 priestorom a parkoviskom pre auto: 207 m²
 Vonkajšie rozmery domu: 14,2 x 12,6 m
 Výška hrebeňa strechy: 5,2 m
 Výška domu s komínom: 6 m

 Kuchyňa s jedálňou, priestranná obývačka,
 spálňa, 2 izby, pracovňa, predsieň, kúpeľňa s WC,
 technická miestnosť

ŠPECIFIKÁCIA 1. NP
1.1    Predsieň: 4,8 m²
1.2    Technická miestnosť: 2,8 m²
1.3    Kúpeľňa: 4,2 m²
1.4    Kúpeľňa 2: 4 m²
1.5    Chodba: 7,2 m²
1.6    Obývacia izba + kk: 32,7 m²
1.7    Špajza: 1,8 m²
1.8    Pracovňa: 8,2 m²
1.9     Spálňová chodba: 8,9 m²
1.10  Izba 1: 14,6 m²
1.11  Izba 2: 13,5 m²
1.12  Spálňa: 21,6 m²

Uvedené ceny sú vrátane DPH 15% a bez základovej dosky.
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NEMA SELF
Typový dom / bungalov
Originálny, jednoduchý a múdro využívajúci každý meter štvorcový. To je NEMA 
SELF. Správna voľba pre každého, kto nehľadá zbytočné výstrelky, ale dom, 
ktorý sa na nič nehrá, a pritom má svoju tvár. Dom, ktorý neplytvá priestorom, 
ale zároveň poskytne komfort a pohodlie aj väčšej rodine. A že pri dverách 
občas zazvonia priatelia alebo svokra? Nevadí, aj návštevy majú kde zložiť 
hlavu. Buďte sami sebou, bývajte v NEMA SELF.

Rovnako ako ostatné typové domy z rodiny NEMA prevyšuje aj dom SELF 
štandardy kvality, ekologickosti a energetickej úspornosti. Už len fakt, že je 
z 96 % vyrobený z čistého dreva, hovorí sám za seba. V kvalite materiálov 
nemáme konkurenciu – čo je pre iné firmy nadštandardom, za ktorý musí klient 
priplácať, je pre nás normou ponúkanou v základnom vybavení.

NEMA FAMILY

Cena stavby na kľúč 4 121 000 Kč
Cena na dokončenie 3 721 000 Kč
Cena hrubej stavby 2 596 000 Kč

ŠPECIFIKÁCIA 
 Počet miestností: 4 + kk
 Počet osôb: 4
 Úžitková plocha: 88,4 m² /

 s terasou: 116,3 m²
 Zastavaná plocha: 107,1 m² /

 s terasou: 135 m²
 Vonkajšie rozmery domu: 12,2 x 8,8 m
 Výška hrebeňa strechy: 5,33 m
 Výška domu s komínom: 5,98 m

 Obývačka s kuchynským kútom, chodba,
 spálňa, 2 izby, kúpeľňa s WC,
 technická miestnosť

10 / Typové domy / NEMA SELF www.nema-drevostavby.cz

ŠPECIFIKÁCIA 1. NP
1.1    Predsieň: 4,19 m²
1.2    Technická miestnosť: 4,68 m²
1.3    Izba 1: 10,21 m²
1.4    Izba 2: 11,82 m²
1.5    Kúpeľňa: 6,22 m²
1.6    Chodba: 5,70 m²
1.7    Spálňa: 14,23 m²
1.8    Obývacia izba + kk: 32,64 m²

Uvedené ceny sú vrátane DPH 15% a bez základovej dosky.
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UZAVRETÁ HRUBÁ STAVBA
Najekonomickejší variant pre manuálne 

zdatných. Stavbu si dokončíte sami alebo 
v spolupráci s iným dodávateľom.

DREVOSTAVBA NA DOKONČENIE
Vyšší stupeň dokončenia Vášho domu. 

Do podláh alebo obkladov sa však môžete 
pustiť sami.

DREVOSTAVBA NA KĽÚČ
Predáme Vám kľúče a môžete bývať.

 Váš dom je dokončený 
do posledného detailu.

V AKOM ROZSAHU VÁM VAŠU
DREVOSTAVBU PREDÁME?

ROZSAH DODÁVKY Uzavretá hrubá 
stavba

Drevostavba
na dokončenie

Drevostavba
na kľúč

Kompletný konštrukčný systém Nema

Fasádny systém Cemix

Krovy a väzníky Nema

Kompletná strešná betónová krytina Betonpres Optimal vrátane doplnkov

Debnenie väzníkov + fúkaná izolácia (len pri prízemných domoch)

Strešné okná Velux

Okná Vekra

Kompletná skladba SDK podhľadov

Kompletná skladba podláh bez nášľapných vrstiev

Rozvody podlahového kúrenia a radiátory

Tepelné čerpadlo Nibe vrátane zásobníka na TÚV

Rozvody elektroinštalácie vrátane zásuviek aj vypínačov ABB Swing a domo-
vého rozvádzača

Rozvody vody a kanalizácie

Kompletná príprava všetkých povrchov pod maľby

Laminátové a drevené podlahy Eurowood

Interiérové   dvere Porta Doors

Obklady, dlažby, ostatné interiérové zariadenie

Kompletné vymaľovanie stien



www.nema-drevostavby.cz13 / Štandardy / NEMA

DREVOSTAVEBNÝ PANEL NEMA EKO
Obsahuje 96 % dreva

Kompletná zateplená, difúzne otvorená skladba vyrobená 
výhradne z prírodných materiálov
Vo variantoch s rôznymi úrovňami požiarnej odolnosti
Dá sa vyrobiť aj pre drevené alebo kamenné obklady

PODROBNÉ ZLOŽENIE PANELU NEMA EKO:
Sadrovláknitá doska Fermacell, hr. 12,5 mm
Rošt z KVH 60/40, hr. 40 mm
OSB doska, hr. 15 mm vrátane prelepenia
Nosná konštrukcia KVH 60/160 + fúkaná drevovláknitá izolácia
Drevovláknitá doska, hr. 60 mm
Podkladové lepidlo, hr. 5 mm vrátane armovania

DREVOSTAVEBNÝ PANEL NEMA IN
Obsahuje 96 % dreva

Vnútorná priečka
Vo variantoch pre rôzne požiarne a akustické požiadavky
Nosné/nenosné prevedenie

PODROBNÉ ZLOŽENIE PANELU NEMA IN:
Sadrovláknitá doska Fermacell, hr. 12,5 mm
Rámová konštrukcia KVH 60/100 + fúkané drevovlákno
Sadrovláknitá doska, hr. 12,5 mm

DREVOSTAVEBNÝ PANEL NEMA UP
Stropný panel pre drevostavby

PODROBNÉ ZLOŽENIE PANELU NEMA UP:
OSB doska, hr. 22 mm
Nosná konštrukcia KVH, hr. 240 mm
Minerálna izolácia, hr. 100 mm
Rošt z KVH 60/40, hr. 40 mm

Z ČOHO POSTAVÍME VÁŠ DOM?
V materiáloch a technológiách nerobíme kompromisy. Volíme overených dodávateľov a technológie, 

vďaka ktorým vám bude náš dom bez starostí slúžiť po celé generácie. Ak ale máte vlastnú 
predstavu o zariaďovacích prvkoch, veľmi radi Vašim prianiam vyjdeme v ústrety.

Základom našich drevostavieb je certifikovaný konštrukčný systém Nema, jedinečný svojho druhu 
v ČR, ucelený a premyslený do každého detailu s bezkonkurenčnými akustickými, tepelnými 

aj požiarnymi vlastnosťami.
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SADROVLÁKNITÉ DOSKY FERMACELL
Pevné sádrovláknité desky, na které můžete zavěsit klidně 
Pevné sadrovláknité dosky, na ktoré môžete zavesiť pokojne 
aj kuchynskú linku. V našich drevostavbách tak nie ste nijako 
obmedzení, teda aspoň čo sa týka vybavenia interiéru.

Navyše tieto dosky zaisťujú univerzálne požiarne riešenie 
bezpečnosti, ochranu proti hluku a vlhkosti. Podčiarkujú 
stabilitu a bezpečnosť konštrukcií drevostavieb, 
a v neposlednom rade prispievajú k zdravému vnútornému 
prostrediu budov.

STREŠNÁ BETÓNOVÁ KRYTINA
Na výber máte z radu farieb strešnej krytiny z prefarbeného 
betónu s matnou povrchovou úpravou. Práve matná strecha je 
nadčasovým a optimálnym riešením pre váš dom. Punc kvality 
jej dodáva rýdzo česká spoločnosť Betonpres.

Príplatkový variant Prefa: Strešný systém Prefalz je veľmi 
žiadaným variantom strešnej krytiny. Jedná sa o príplatkovú 
položku, v štandarde je strešná škridla Betonpres.

KROVY A VÄZNÍKY NEMA
V strešných konštrukciách sme špička. Na našich 
drevostavbách preto používame výhradne vlastné krovy
a väzníky Nema, ktoré naši preškolení pracovníci vyrábajú 
na najmodernejších strojoch. Navyše ako jediní v Česku 
vyrábame gradované väzníky, vďaka ktorým je Vaša strecha 
ešte lepšia a pevnejšia. 

Na zateplenie stropov prízemných domov s väzníkovou 
strechou využívame celulózovú izoláciu najvyššej kvality 
– rýdzo prírodnú tepelnú izoláciu z celulózových vlákien 
vyrobenú z čistého novinového papiera.

DREVOVLÁKNITÉ DOSKY STEICO
V našich domoch sa snažíme čo najviac využívať drevo. 
Preto používame drevovláknité dosky a fúkanú drevovláknitú 
izoláciu pri všetkých našich skladbách Nema EKO, Nema BIG 
a Nema PASÍV. Stavebný a izolačný systém Steico je prírodný, 
recyklovateľný a úplne obnoviteľný stavebný materiál. Zaisťuje 
ideálnu termoreguláciu vo vnútri budovy (v zime príjemné 
teplo, v lete bez prehrievania interiéru), je difúzne otvorený 
a zabezpečuje tak zdravé prostredie bez nadmernej vlhkosti. 
Tiež výrazne tlmí hluk a vyznačuje sa extrémne
dlhou životnosťou.
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KOMÍNY CIKO ALEBO SCHIEDEL
V našich drevostavbách používame keramické komíny Ciko 3V 
Universal a betónové prefabrikované komíny Schiedel PARAT. 
Tieto komínové systémy sú určené pre všetky druhy palív. 
Systém je tvorený šamotovou vložkou, tepelnou izoláciou 
a keramickou, či betónovou tvarovkou.

STREŠNÉ OKNÁ VELUX

OKNÁ VEKRA ALEBO WINDOWSTAR
Spolupráca so spoločnosťami Vekra a Windowstar zaisťuje 
našim zákazníkom okná z kvalitných profilových systémov 
a špičkového izolačného zasklenia trojitými alebo dvojitými 
sklami. Ideálne okná pre Váš domov plný svetla.

GARÁŽOVÉ BRÁNY LOMAX
Vráta od najväčšieho českého výrobcu garážových brán. 
Kvalita overená rokmi a najmä mnohými spokojnými 
zákazníkmi. 

V cene domu na kľúč je základný pohon brány a na výber máte 
z niekoľkých základných farieb.

Do našich drevostavieb používame vysoko kvalitné strešné 
okná s trojsklami od spoločnosti Velux. 

Aktuálne modely týchto strešných okien ponúkajú špeciálnu 
ochranu proti prievanu a zvukovú izoláciu, a to už v najnižšom 
štandarde prevedenia.
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NEMA ROZVODY PODLAHOVÉHO KÚRENIA 
A RADIÁTORY KORADO RADÍK
Pre váš komfort a bezstarostné bývanie využívame podlahové 
vykurovacie systémy.

 Radiátory Korado Radik českej výroby sa pýšia precíznou 
povrchovou úpravou, dlhou životnosťou, moderným vzhľadom 
a perfektným dizajnom. Dodáme vám ich v základnej bielej 
farbe.

TEPELNÉ ČERPADLO A ALTERNATÍVNA 
MOŽNOSŤ VYKUROVANIA
Tepelné čerpadlo vrátane zásobníka na teplú vodu
s objemom 180 l. 

Alternatívna možnosť vykurovania: elektrické vykurovacie 
podlahové rohože + fotovoltaické panely na streche 
s batériovým úložiskom od spoločnosti T-Power. Zaistíme 
všetko potrebné vrátane dotácie, ktorej získanie garantujeme.

OHRIEVAČ VODY DZ DRAŽICE 
OKCIA 160 l je jeden z najpredávanejších ohrievačov vody, 
rokmi overený český výrobok s dlhou životnosťou a vysokou 
účinnosťou. 

Popri mnohých iných výhodách sa nemusíte báť tento ohrievač 
používať ani na miestach s tvrdou a chlórovanou vodou.

ZÁSUVKY A VYPÍNAČE ABB SWING
Řada vypínačů a zásuvek ABB Swing a Swing L je ideální 
řešení pro vaši dřevostavbu.

Vybírat můžete ze široké nabídky zásuvek a vypínačů 
v několika barevných provedeních.
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LAMINÁTOVÉ A DREVENÉ PODLAHY 
EUROWOOD
Podlaha Eurowood v sebe spája vysokú kvalitu a prijateľnú 
cenu, jej inštalácia je rýchla a nevyžaduje použitie lepidla.

Okrem toho sú ideálnym materiálom na inštaláciu na 
podlahové teplovodné vykurovanie. Na výber je niekoľko 
farebných variantov.

INTERIÉROVÉ DVERE PORTA DOORS
Dvere vyznačujúce sa precíznym spracovaním budú zdobiť 
aj váš domov.

Ponúkame biele lakované plné alebo presklené dvere na kľúč.

SIKO KÚPEĽNE
Sanitárne výrobky pre Vašu dokonalú kúpeľňu vám zaistíme 
v spolupráci so SIKO kúpeľne. V ponuke nájdete závesné WC, 
umývadlá, sprchovacie kúty (90 cm), vane, či závesné bidety. 

V rámci obkladov a dlažieb si môžete zvoliť veľkoformátové 
obklady (20 x 50 cm alebo 20 x 60 cm) alebo aj záťažové
dlažby (33 x 33 cm, 45 x 45 cm). 

Na výber máte z dvoch najobľúbenejších radov sanitárnych 
produktov a z dvoch druhov obkladov a dlažieb.

PÔDNE SCHODY FAKRO
Podkrovné schody Fakro sú vysoko kvalitné trojdielne alebo 
štvordielne schody s esteticky vyhotoveným termoizolačným 
poklopom bielej farby. 

Pre pohodlie užívateľa sú štandardne vybavené pätkami 
a madlom. Stupne sú vysunuté nad úroveň bočníc schodov, 
čo výrazne uľahčuje pohyb.
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POZNÁMKY:
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POZNÁMKY:



OBSAH DREVA
Stavby s najvyšším 

obsahom dreva v ČR

VŠESTRANNOSŤ
Drevostavby vyrábame, 

staviame a máme 
aj vlastnú projekčnú 

kanceláriu

TECHNOLÓGIA
Unikátna fúkaná izolácia 

pre najlepšiu akumulačnú 
schopnosť stien bez rizika 

tepelných mostov

VÝROBA
Máme jedinú kompletnú 

výrobnú CNC linku 
Weinmann v SR

PODPORA
Stavebné povolenie 

za Vás vybavíme
 zadarmo

GARANCIA
30 rokov záruka na 

konštrukciu a 30 rokov 
skúseností s výstavbou 

drevostavieb

MATERIÁLY
Použitie 

nadštandardných 
materiálov v základnej 

cene

EKOLÓGIA
100 % energie 

pri výrobe Vašej 
drevostavby pochádza 

zo slnka

PREČO SÚ DREVOSTAVBY NEMA VOĽBOU ČÍSLO JEDEN?

SÍDLO FIRMY
Nema Dřevostavby s.r.o.
Olešnice 265
373 31  Olešnice
IČO: 04627687
DIČ: CZ04627687
Bankové spojenie: 7011642/0800

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
Nema Dřevostavby s.r.o.
Chýnovská 2880
390 02  Tábor

+420 722 616 602
poptavka@nema-drevostavby.cz

VEDENIE FIRMY
David Javorský, výkonný riaditeľ
+420 722 616 602
javorsky.david@nema-drevostavby.cz

Spoločnosť NEMA Drevostavby plní zákazníkom sny o bývaní kompletnou 
dodávkou drevostavieb na kľúč.

Disponuje ponukou moderných typových domov a súčasne realizuje projekty 
na mieru podľa individuálnych potrieb a prianí zákazníka.

MÁTE VLASTNÚ 
PREDSTAVU 
O NOVOM DOMOVE?

Nech už je váš vysnívaný dom akýkoľvek, 
s nami ho premeníte na skutočnosť 
rýchlo, kvalitne, a bez zbytočných starostí.

NEMA DREVOSTAVBY 
NAJEKOLOGICKEJŠIE DREVOSTAVBY V ČR
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