
1 I drevodomy na mieru

„Propagácia drevených stavieb z Makova na medzinárodných veľtrhoch“

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Investícia do Vašej budúcnosti

drevostavby 2014
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Prirodzená krása dreva podčiarkuje 
originalitu prvkov moderného dizajnu
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Myslíme ek   logicky

Spoločnosť Gasparik,  s.r.o.  je rodinná firma. Tým že sme si naše meno zvolili za názov firmy, zobrali sme na 
seba zodpovednosť robiť našu prácu kvalitne, vyrábať výrobky a poskytovať služby, ktoré budú prinášať 

spokojnosť našim zákazníkom.

Naše výrobky vyrábame pomocou moderných technológií šetriacich životné prostredie
a prioritou spoločnosti je využívanie materiálov z obnoviteľných zdrojov.

Rastieme s Vašimi požiadavkami

Už vyše 20 rokov s vami!
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ZrUbové doMy

Spoločnosť Gasparik, s.r.o. vyrába zruby z vysušeného lepeného pro-
filovaného hranolu, ktorý je opracovaný na CNC stroji Hundegger K2i. 
Strojové opracovanie zaručuje maximálnu presnosť všetkých spojov.  Pri 
montáži sa používa minimum kovového spojovacieho materiálu.

V masívnom zrube najviac vynikne schopnosť dreva prijať a uvoľniť vlhkosť. 
V zrube je špecifická klíma, dom „dýcha“. Je mimoriadne vhodný pre ľudí, 
ktorí majú problémy s respiračnými ochoreniami.

Zruby vyrábame z lepených hranolov vysušených na 12%. Rozmery hrano-
lov môžu byť rôzne podľa potrieb zákazníka a účelu drevostavby. V ponuke 
máme hranoly v šírke od 100 - 240mm. Výška môže byť od 160 - 280mm.

Využívanie opracovaného lepeného hranola nám umožňuje vyrábať kla-
sické štýlové drevenice, ale aj moderné zruby s veľkými presklenými plo-
chami a veľkými rozmermi obytnej plochy. 

Víkendové chaty Rodinné domy
V závislosti od klimatických 

podmienok a využívania objek-
tu navrhneme  vhodnú skladbu 
obvodového plášťa a ostatných 
častí stavby - podlaha, strecha, 

okná a štíty. 

Legislatívne požiadavky na 
rodinné domy z hľadiska 
mernej potreby tepla vyžadujú 
používanie zrubových hranolov 
šírky 200 až 240mm.
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Tradícia dreveníc  sa vracia do 
nášho života v spojení  so zdo-
konalenými modernými tech-
nológiami, ktoré prinášajú 
komfort a úsporu energie v  
harmónii s prírodou. 

ZrUbové doMy
vzorový dom korcháň

Technické parametre stavby
Zastavaná plocha 112 m2

Obytná plocha 202 m2

Skladba obvodového plášťa 1NP hranol 240mm

Skladba obvodového plášťa 2NP sendvič 280mm
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Sila dreva je v detailoch, ktoré dokážu splniť aj 
náročné predstavy tvarov v exteriéri a interiéri.
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Nábytok s originálnou štruktúrou  z domácich a exotických  
drevín dotvorí váš priestor a splní aj náročné predstavy o 
modernom dizajne.
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Názov budovy:  Rodinný dom Parc. č.:  
Ulica, číslo:  Obec:  
Účel spracovania energetického certifikátu:

Celková podlahová plocha:
Ab  = 232,38 m2

Primárna energia  
    B

CO2 emisie  

A   B   C   D   E   F   G

Osvetlenie:

A   B   C   D   E   F   G

A   B   C   D   E   F   G

Vetranie/klimatizácia:

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. 
    o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Hodnotenie  jednotlivých miest spotreby

Príprava teplej vody:

Vykurovanie:
A   B   C   D   E   F   G

Energetický štítok budovy 
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Normalizované hodnotenie: 

kWh/(m2.a) 
Nízka potreba energie 

Vysoká potreba energie 

Kategória budovy: 
rodinné domy 

Minimálna požiadavka Rr: 110 

220 Typická budova  Rs: 

Budova 
  118 kWh/(m2.a) 

150 200 250 300 350 400 450 100 50 500 0 > 550 

Budova 
 12,5 kg/(m2.a) 

30 40 50 60 70 80 90 20 10 100 0 >110 

Prevádzkové hodnotenie: 

Aktuálny 
stav 

43 

Požiadavka na rodinné domy 
160 kWh(m2.a) 

A 

Nová budova           Významná obnova            Predaj                Prenájom              Iný účel 

Globálny ukazovateľ: 
Celková dodaná energia 

    Obvodová stena: 1.NP    

zrubový profil hr 240mm 

    Tepelný odpor  konštrukcie: R= 2,45  (m2K)/W

    Súčiniteľ prechodu tepla: U= 0,382 W/(m2K)

    2.NP:          

izolácie Isover Unirol Plus  hr. 280mm,  

(Môže sa uvažovať aj hr. 240mm)

    Tepelný odpor  konštrukcie: R= 7,94 (m2K)/W

    Súčiniteľ prechodu tepla: U= 0,123 W/(m2K)

    Stropná konštrukcia:  

izolácie Isover Unirol Plus hr. 400mm      

    Strecha:  

izolácie Isover Unirol Plus hr. 280mm      

    Tepelný odpor  konštrukcie: R= 11,28  (m2K)/W               

    Tepelný odpor  konštrukcie: R= 7,85  (m2K)/W

    Súčiniteľ prechodu tepla: U= 0,09 W/(m2K)                 

    Súčiniteľ prechodu tepla: U= 0,13 W/(m2K)

    Podlahová konštrukcia:  

izolácie EPS 100 S hr. 150mm

    Tepelný odpor  konštrukcie:    

R= 4,21  (m2K)/W

    Súčiniteľ prechodu tepla:          

U= 0,22 W/(m2K)

    Merná potreba tepla na vykurovanie E2:

56,7 kWh/(m2.rok)  nie je pod 50 kWh/m2.rok  

nie je to  nízkoenergetický dom

    Ročná potreba tepla na vykurovanie Qh:   

13181,66 kWh/rok

    Faktor tvaru:   

0,786

Variant č. 1:  
VykuROVaNiE PElETkOVýM  kOTlOM

    Celková potreba energie na vykurovanie:  
83 kWh/(m2.a)          
energetická trieda B

    Primárna energia:  
115 kWh/(m2.a)         
energetická trieda B

    Emisie CO2: 
23 kg/(m2.a)

Variant č. 2:  
VykuROVaNiE TEPElNýM čERPadlOM

    Celková potreba energie na vykurovanie: 
43 kWh/(m2.a)          
energetická trieda  a

    Primárna energia: 
118 kWh/(m2.a)       
 energetická trieda B

    Emisie CO2 : 
12,5 kg/(m2.a)

Variant č.2

eNerGetICKÝ ŠtÍtoK bUdovy
vZorovÝ ZrUb KorCháň
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Zrub vie upútať zaujímavými 
prvkami a tvarmi, ktoré dopĺňajú 
tradičnú architektúru a harmoni-
zujú s prostredím.  

ZrUbové doMy
vzorová chata makov

Technické parametre stavby
Zastavaná plocha 109 m2

Obytná plocha 190 m2

Skladba obvodového plášťa 1NP hranol 180mm

Skladba obvodového plášťa 2NP sendvič 240mm
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Kvalitné stavebnostolárske prvky ako okná, dvere 
a taktiež krytina dotvárajú ucelenú kompozíciu a 
zároveň prispievajú k nízkej údržbe drevostavby.
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Otvorený priestor v interiéri dáva prirodzene 
vyznieť  štruktúre dreva  v jeho rôznych variáciách.
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Švajčiarsky dom v našich podmienkach?
A prečo nie, naši predkovia  dokázali využiť  drevo ako najvhodnejší 
stavebný materiál a táto tradícia sa dodnes uchovala v hornatých 
krajinách a aj dnes tieto stavby nachádzajú miesto nielen v týchto 
horských  oblastiach.

ZrUbové doMy
vzorová chata u jaši
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ZrUbové doMy
vzorová chata čeladná

Technické parametre stavby
Zastavaná plocha 170 m2

Obytná plocha 320 m2

Skladba obvodového plášťa 1NP hranol 200mm

Skladba obvodového plášťa 2NP sendvič 280mm

V našich oblastiach je tradičné opracovanie dreva v tvare hranola, čo môžeme za pomoci moderných  
technológií zdokonaliť a získať tak výborné tepelnoizolačné vlastnosti (prispieva k úspore energií).
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Zrubové chaty dnes vnímame ako víkendové sídla oddychu pre celú rodinu a tradičné tvary dopĺňame 
o terasy, balkóny a vikiere rôznych tvarov. 

ZrUbové doMy
vzorová chata kopanice

ZrUbové doMy
vzorová chata kasárne

Technické parametre stavby

Technické parametre stavby
Zastavaná plocha 75 m2

Obytná plocha 138 m2

Skladba obvodového plášťa 1NP hranol 140mm

Skladba obvodového plášťa 2NP sendvič 240mm

Zastavaná plocha 160 m2

Obytná plocha 280 m2

Skladba obvodového plášťa 1NP hranol 200mm

Skladba obvodového plášťa 2NP sendvič 240mm
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bambusová podlaha
Kvalita a elegancia
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Na zabezpečenie potrebných tepelnoizolačných vlastností 
aplikujeme z vonkajšej strany steny dodatočnu tepelnú izo-
láciu z drevovláknitej vlny na ktoru je možno naniesť difúzne 
otvorenú omietku alebo fasádu z dreva. 

Naše nízkoenergetické domy spĺňajú najvyšie kvalitatívne a 
estetické nároky a umožňujú realizovať projekty podľa indi-
viduálnych predstáv zákazníka.

obvodová steNa

Spoločnosť Gasparik, s.r.o. vyrába nízkoenergetické domy, ktoré spájajú 
exkluzivitu masívneho zrubu a výhodu úspory energie sendvičových dre-
vostavieb. 

Skladba obvodového plášťa našich nízkoenergetických domov pozostáva zo 
steny z lepených hranolov, ktoré sú  spájané dvojitým až trojitým profilom 
pero-drážka. 

Profil obvodovej steny

Moderné drevostavby spĺňajú 
náročné kritéria na úsporu 
energií  a nezaostávajú ani  v 
originálnom dizajne.
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NÍZKoeNerGetICKé doMy
vzorový dom bytča

Technické parametre stavby
Zastavaná plocha 435 m2

Obytná plocha 595 m2

Skladba obvodového plášťa 1NP hranol 140mm+Steico FLEX 160mm+Steico PROTECT 40mm

Skladba obvodového plášťa 2NP hranol 140mm+Steico FLEX 160mm+Steico PROTECT 40mm

Povrchová úprava 1NP Interiér: sadrokartón+stierka, Exteriér: difúzne otvorená omietka

Povrchová úprava 2NP Interiér: zrubový hranol, Exteriér: drevená fasáda
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Línia dreveného obkladu a zábradlia v kompozícii s omietkou 
podčiarkuje uplatnenie  dreva v modernom exteriéri v súlade 
s výbornými  tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré významne 
prispievajú k úspore energie a nákladov na údržbu.
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Harmóniu interiéru zvýrazňuje kvalitná bambusová 
podlaha, ktorá svojou odolnosťou na stupnici tvrdosti  
získava popredné miesto a ocenia ju aj najnáročnejší 
klienti.
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Prirodzená funkčnosť a krása dreva nachádza uplatnenie v 
interiérových prvkoch ako obklady, zábradlia, dvere, pod-
lahy, nábytok a ďalšie doplnky, ktoré spĺňajú očakávania 
bezpečného domova pre celú rodinu.



21 I drevodomy na mieru

Veľké drevené okná prinášajú svetlo a 
úsporu aj v netradičných priestoroch. 

V kombinácií s bambusovým obkladom 
so svojou tvarovou  stálosťou vo vlhkom 
prostredí si získa svoj priestor v oblasti 
wellness.
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Názov budovy:  Rodinný dom Parc. č.: 1920/69-70
Ulica, číslo: Pod Hájom Obec: Bytča
Účel spracovania energetického certifikátu:

Celková podlahová plocha:
Ab  = 352,07 m2

Primárna energia  
    B

CO2 emisie  

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. 
    o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Hodnotenie  jednotlivých miest spotreby

Príprava teplej vody:

Vykurovanie:
A   B   C   D   E   F   G

A   B   C   D   E   F   G

Osvetlenie:

A   B   C   D   E   F   G

A   B   C   D   E   F   G

Vetranie/klimatizácia:

Energetický štítok budovy 
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Normalizované hodnotenie: 

kWh/(m2.a) 
Nízka potreba energie 

Vysoká potreba energie 

Kategória budovy: 
rodinné domy 

Minimálna požiadavka Rr: 110 

220 Typická budova  Rs: 

Budova 
  124 kWh/(m2.a) 

150 200 250 300 350 400 450 100 50 500 0 > 550 

Budova 
 13,2 kg/(m2.a) 

30 40 50 60 70 80 90 20 10 100 0 >110 

Prevádzkové hodnotenie: 

Aktuálny 
stav 

45 

Požiadavka na rodinné domy 
160 kWh(m2.a) 

A 

Nová budova           Významná obnova            Predaj                Prenájom              Iný účel 

Globálny ukazovateľ: 
Celková dodaná energia 

    Obvodová stena:  

izolácie Steico Flex hr. 160mm, 

Steico Protect hr. 40mm, 

zrub hr. 140mm

    Tepelný odpor  konštrukcie:  

R= 6,61  (m2K)/W

    Súčiniteľ prechodu tepla: 

U= 0,147 W/(m2K)

    Stropná konštrukcia:  

izolácie Isover Unirol Plus hr. 400mm

    Tepelný odpor  konštrukcie: 

R= 11,28  (m2K)/W

    Súčiniteľ prechodu tepla:           

U= 0,09 W/(m2K)

    Podlahová konštrukcia:  

izolácie EPS 100 S hr. 150mm

    Tepelný odpor  konštrukcie:     

R= 4,21  (m2K)/W

    Súčiniteľ prechodu tepla:           

U= 0,22 W/(m2K)

    Merná potreba tepla na vykurovanie E2:   

47,7 kWh/(m2.rok)  je pod 50 kWh/m2.rok 

ide o nízkoenergetický dom

    Ročná potreba tepla na vykurovanie Qh:   

16793,05 kWh/rok

    Faktor tvaru: 

0,699

Variant č. 1:

 VykuROVaNiE PElETkOVýM kOTlOM

    Celková potreba energie na vykurovanie: 

78 kWh/(m2.a)         

energetická trieda B

    Primárna energia: 

33 kWh/(m2.a)        

energetická trieda: A0

    Emisie CO2 : 

4,2 kg/(m2.a)

Variant č. 2:  

VykuROVaNiE TEPElNýM čERPadlOM

    Celková potreba energie na vykurovanie: 

45 kWh/(m2.a)          

energetická trieda B

    Primárna energia:  

124 kWh/(m2.a)        

energetická trieda A0

    Emisie CO2 : 

13,2 kg/(m2.a)

Variant č.2

eNerGetICKÝ ŠtÍtoK bUdovy
vZorovÝ doM bytča
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drevo a voda 
prirodzene patria k sebe
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023 56 makov 332, slovakia
www.gasparik.sk


