V ý r o b ce sta v e b n í h o s y sté m u k – k o N T R o L®,
výrobce dřevěných nosníků i- oSB™
a S T av c e N T R u m ® … s t a v e b n i n y t r o c h u j i n a k

CZECH PAN: RyCHLé STAVBy S EKOLOgICKýM SRDCEM
Chcete stavět rychle, ekologicky, za dobrou cenu a suchou cestou?
Hledáte systém, který odpovídá moderním nárokům?
Rozhodli jste se pro nízkoenergetickou dřevostavbu?

Certifikace K-KONTROL®:
podle směrnic ETAg 019
vydán dokument

ETA-14/0311

CZECH PAN je výrobcem v České
republice ojedinělého univerzálního
sendvičového stavebního systému suché výstavby K-KONTROL® a lepených
dřevěných nosníků I-OSB™. Nabízí
moderní, účelné a přitom jednoduché
řešení pro konstrukce stěn, stropů
i střech rodinných i bytových domů,
sportovních hal, administrativních či
obchodních budov, ubytovacích i rekreačních objektů, chat či průmyslových
objektů. Konstrukce přitom mohou být
tzv. difúzně uzavřené nebo otevřené.
Část výrobních prostorů firmy

zajišťování ﬁnancování i samotnou
výstavbu se můžeme postarat my.

PROČ PRÁVĚ
CZECH PAN?
Sídlo společnosti

K-KONTROL® je vhodným řešením
nejen pro běžnou výstavbu, ale díky
modulové koncepci i pro nástavby,
zastřešení objektů, stavbu kabin lodí,
hausbótů nebo botelů.
CZECH PAN je tu pro každého, kdo
chce stavět rychle, ﬂexibilně, ekologicky a s nízkými provozními náklady. univerzální konstrukční systém
K-KONTROL® využívají stavební ﬁrmy,
mezi kterými je stále oblíbenější pro
svou variabilitu, kompatibilitu s jinými
stavebními systémy a jednoduchost.
CZECH PAN zajišťuje nejen dodávku konstrukčního řešení, ale také
samotnou výstavbu nejrůznějších typů
objektů od chat až po multipodlažní
budovy, např. pro seniory s pečovatelskou službou či průmyslové haly. Vaše
musí být pouze myšlenka. O projekt,

Konstrukční systém K-KONTROL® má
bohatou tradici, vznikl už v roce 1991.
Od roku 1998, kdy byla ﬁrma založena, jsme realizovali více než
1200 objektů.
Naše stavby
vydrží jakkoli
náročné podmínky. První
sendvičová
stavba na světě byla dokončena v roce
1952 a je stále
obydlena.
Z českých
sendvičových
panelů
K-KONTROL®
byla v roce
Typové domy
2006 postavena první česká polární stanice
v Antarktidě.
Stavět se systémem K-KONTROL® či

s pomocí nosníků I-OSB™ je jednoduché – jeden standardní panel nebo
I-nosník klidně unesou dva muži.
Obchodním partnerům nabízíme
zpracování projektu, statické posouzení, spolehlivý servis a profesionální
péči, odborné poradenství a pružnou
realizaci požadavků.
Nic pro nás není nemožné – kromě

standardních formátů a délek dodáváme i atypické výrobky podle vašeho
přání.
Naše technologie odpovídá vysokým
požadavkům Evropské unie na ekologii
Standardní rodinný dům „na klíč“
umíme postavit do tří měsíců.

JDE NÁM O KVALITu
CZECH PAN je členem Asociace
dodavatelů montovaných domů.
Výroba a montáž dřevostaveb jsou
v souladu s normou ISO 9001:2001
a ISO 14001:2005. Výrobky jsou
pravidelně přezkušovány nezávislými
certiﬁkačními organizacemi. Certiﬁkace
K-KONTROL® dle směrnice ETAg 019
vydán dokument ETA-14/0311 ze dne
2. 1. 2015.

1)

CZECH PAN: VŠE, CO
STAVBA POTŘEBUJE
Stavební konstrukce pro současnost
i budoucnost
Nároky na tepelně technické parametry
a ekologii staveb jsou stále přísnější.
Navíc vzniká čím dál tím více průmyslových či obchodních hal a center

v nabídce společnosti CZECH PAN
nechybí ani D-TACK®, vzduchotěsný
systém s třicetiletou zárukou a výrobky
zaručující větruodolnost staveb.
Nákup pro vaši stavbu pod jednou
střechou
CZECH PAN je specializované centrum
nákupu s širokou nabídkou staveb-
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Školící místnost

4)

5)

s rozlehlými prostory a tudíž i velkými
stropními rozpony. Efektivním řešením
jsou dřevěné nosníky I-OSB™, stavební prvek pro konstrukce stěn, stropů
a střech. Lze je využít pro komplexní
řešení všech typů staveb či pro návrhy
dílčích konstrukčních celků v kombinaci
s jinými technologiemi.
Společnost CZECH PAN, nabízí nosníky
I-OSB™ v široké škále standardních
typových rozměrů či na míru podle
individuálních požadavků klientů.

ních materiálů a doplňků od podlahy
až ke krovu. Ať jste stavební ﬁrma či
chcete postavit dům, chatu, patro nebo
střechu vlastníma rukama – vše, co
potřebujete, najdete v on-line katalogu STAV CENTRuM® na stránkách
www.czechpan.cz. Maloodběratelům
i velkoodběratelům je rovněž k dispozici
vzorková prodejna ve Varnsdorfu, kde je
i sídlo společnosti.

Aby v domě neﬁčela meluzína
Správný dům je jen ten, do kterého
nefouká a ve kterém netopíme, jak se
říká, Pánu Bohu do oken.
Proto

6)
1) Hrubá stavba RD Brandýs nad Labem
2) Montáž nástavby - polyfunkční dům
Praha - Ruzyně
3) Střešní nástavby Praha - Kbely
4) Hausbót na Vltavě ze stavebního systému
K-KONTROL®
5) Přístavba 4. podlažního domu pro seniory
o 55 bytových jednotkách z K-KONTROL®,
Coham, Belgie
6) 1. česká polární stanice na Antarktidě
ze stavebního systému K-KONTROL®
(v provozu od r. 2006)

Nosník I-OSB™

Střešní nástavby Praha - Kbely ze stavebního systému K-KONTROL®
Co u nás koupíte?
Konstrukční, izolační, těsnící a spojovací materiály pro dřevostavby a stavebnictví, dřevo, deskoviny, podlahy
a stěnové lišty, palubky, dveře a okna,
spojovací materiály, stavební kování,
izolace, stavební chemii a těsnění,
barvy, laky a oleje, střešní krytiny,

sádrokarton, cementové systémy, zdící
materiály, fasádní systémy včetně
standardního a uhlíkového polystyrénu, dřevovláknité desky do interiéru
a exteriéru, TZB
– teplovzdušné topení s rekuperací
a řízené rekuperační jednotky Lifebreath,
stavební systém K-KONTROL®, dřevě-

né lepené nosníky I-OSB™, D-TACK®
fólie pro střechy včetně těsnících
pásků a mnoho dalšího.

On-line katalog najdete na:
http://www.czechpan.cz/stavcentrum/e-shop/

NoviNka: i-oSB™
Firma CzeCh Pan vyrábí od 1. 10. 2011 na nové technologii dřevěné lepené I-OSB™ nosníky o délce
až 13 m a výšce až 550 mm pro konstrukce stěn, stropů a střech.

Testování a certifikace dřevěných nosníků I-OSB™

Vzorkovna se širokou nabídkou stavebního sortimentu
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