
Objekt TRIO MAXI je rodinný dům s obytným podkrovím 
a je rozvržen do jednoduchého tvaru písmene "L".

Proč TRIO? Protože je objekt rozdělen na 3 bytové 
jednotky, což stavbu jen zefektivňuje.

Dům s osvědčeným dispozičním řešením 
        jsme naladili pro bydlení 21. století...

Verze 21. století? 
Příznivá cena díky rychlosti, 
funkčnosti a efektivitě výstavby...

 TRIO MAXI
BYDLENÍ DOTAŽENÉ DO DETAILU

TECHNICKÉ PARAMETRY OBJEKTU

Užitková plocha domu přízemí 163,15 m2

       poschodí 168,83 m2

                   celkem 331,98 m2

Zastavěná plocha   199,00 m2

Počet bytů v rodinném domě             3

Užitková plocha bytu č. 1   přízemí   59,61 m2

            poschodí  60,17 m2

            celkem  119,78 m2

Užitková plocha bytu č. 3 přízemí     46,75 m2

          poschodí   48,85 m2

          celkem       95,60 m2

Užitková plocha bytu č. 2   přízemí   56,79 m2

            poschodí  58,81 m2

                       celkem  115,60 m2

Základy:
Objekt bude založen na základové desce z železobetonu. 
Tepelná izolace je umístěna v konstukci podlahy. 

Obvodové zdivo a příčky:
Nosný konstrukční systém bude tvořen z materiálu 
VELOX s tuhým betonovým jádrem. Obvodové 
stěny jsou ve skladbě 5 cm EPS polystyren + 35 mm 
deska VELOX + 150mm EPS polystyren s grafi tem 
+ 150 mm tuhé betonové jádro + 35 mm deska VELOX 
s celkovou tepelnou prostupností U=0,17W/m2K. Vnitřní 
nosné stěny a mezibytové stěny jsou ve skladbě 35 mm 
deska VELOX + 150 mm tuhé betonové jádro + 35 mm 
deska VELOX.  Dělící příčky jsou z pórobetonových přes-
ných příčkovek YTONG P2-500 tl. 100 mm na tenkovrst-
vou zdící maltu.

Fasáda:
Kompletní fasádní zateplovací systém dle ETICS. 
Komín je navržený systémový od fi rmy LETO průměr 
200 mm.

Stropní konstrukce:
Stropní konstrukce je navržena stejně jako ostatní 
konstrukce v systému VELOX tl. 220 mm.

Krov:
Konstrukce krovu je navržená jako soustava s dřevě-
nými vaznicemi a krokvemi. Viditelné části krovu jsou 
hoblované.

Střecha:
Tvarově je střecha navržená jako sedlová, bude pokryta 
betonovou střešní krytinou KM BETA nebo plechovou 
krytinou značky LINDAB. Střecha je navržená s nadkro-
kevní izolací systémem DEKROOF s tepelnou propust-
ností U=0,2W/m2K.

Výplně otvorů:
Okna, dveře na terasy i vstupní dveře budou plastové vzor 
bílá/bílá s tepelnou propustností U = 1,1 W/m2K 

Obklady, dlažby, zařizovací předměty:
Vybavení objektu bude provedeno ze standardních výrob-
ků: Klasické keramické obklady a dlažby v prostoru kuchyň-
ské linky a sociálního zařízení.

Vnější plochy:
Stavební dílo rodinného domu bude doplněno vedlejšími 
stavebními objekty jako jsou oplocení, zpevněné plochy, 
výsadba zeleně a sadových úprav, přípojky inženýr-
ských sítí apod.

Zdroj tepla:
Jako zdroj tepla bude sloužit plynový kotel v provedení 
TURBO 12kW v každém bytě. Všechny tři kotle jsou 
navrhovány s akumulací TUV. Vytápění je teplovodní 
s deskovými radiátory a topnými žebříky. V koupelnách 
budou instalovány elektrické rohože pro vytápění podlahy.

Výhody nadkrokevní izolace
•  dokonalé tepelné odizolování střechy bez  tepelných mostů oproti 
   klasickému systému zateplování střech
•  zvětšení prostor 2. nadzemního podlaží o 25 m3 oproti klasickému 
   řešení a vytvoření tím vzdušnějšího prostředí
•  přírodní dřevěný podhled v 2. nadzemním podlaží
•  lepší akustická odolnost
•  variantní řešení podhledu v 2. nadzemním podlaží (palubky, SDK, 
   cetris desky...)
•  zaručuje výborné mikroklima
•  reaguje na vlhkost prostředí
•  vhodné pro alergiky

NADSTŘEŠNÍ SYSTÉM DEKROOF

• Skladby DEKROOF představují spolehlivé  
  a ověřené řešení konstrukcí střech.
• Systém nadkrokevní izolace spočívá v tom, 
  že tepelná izolace se dává nad střechu v celé 
  ploše. Což je mnohem bezpečnější a účinněj-
  ší řešení, než původní zateplovací systém jen 
  mezi krokvemi.
• Spolu se zateplovacím fasádním systémem se 
  doslova objekt obalí do tepelné izolace, což je 
  ideální stav zateplení.

Základním prvkem univerzálního stavebního systému VELOX 
je štěpkocementová deska VELOX, která se skládá z tzv. dře-
vité štěpky, cementu a roztoku vodního skla. Tyto desky se pak 
stavebnicově skládají na sebe až vytvoří tzv. bednění neboli 
formu. Takto zhotovená forma se už jen vyplní betonovou směsí 
a po vyschnutí betonu je konstrukce hotová.

Výhody systému VELOX
- rychlost výstavby
- pevnost konstrukčního systému
- dokonalé tlumící vlastnosti a pohlcování hluku
- dokonalé tepelně izolační vlastnosti ve spojení 
  s tepelně izolačním materiálem (polystyrenem)
- desky VELOX jsou odolné proti vlhkosti, plísním a hlodavcům
- rovinnost hrubých stěn a stropů
- díky stabilitě systému jde stavba založit na jednoduché 
  základové desce
- variantní řešení  podhledů v 1. nadzemním podlaží

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM VELOX 
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ŘEZ OBJEKTU
Objekt je tvořen přízemím a podkrovím. V podkroví budou přiznané dřevěné, hoblované krokve 
s dřevěným podbitím. Konstrukce umožňuje variantní řešení (palubky, SDK, cetris...).

ŘEZ

Použité systémy spolu s účinným plynovým vytápěním, LED svítidly a izolačními okny vytváří 
velice úsporný provoz objektu a blíží se k parametrům nízkoenergetického domu

LED osvětlení snižuje spotřebu energie a šetří přírodní zdroje  

Snadné zajištění elektrickou zabezpečovací signalizací na přání klienta

Nadstřešní systém DEKROOF zaručuje dokonalé tepelné odizolování stavby 

Konstrukční systém VELOX zaručuje dodržení doby výstavby

BYT č. 1

BYT č. 1

BYT č. 2

BYT č. 2

BYT č. 3

BYT č. 3

VZOROVÁ SITUACE 
NA POZEMKU

Rodinný dům je umístěn jako 
samostatně stojící na pozemku. 
Přístup zajišťují zpevněné plochy, 
parkování pod krytou pergolou.
Pozemek je ohraničen jednak 
klasickým drátěným oplocením, 
jednak živým plotem.

Nadstřešní tepelná izolace 
dokonale odizoluje objekt. 
Tepelná prostupnost jen 
U=0,2 W/m2K

Příprava pro předokenní 
rolety, které zajistí lepší 
tepelný komfort a zvýší 
bezpečnost

Okna s tepelnou 
prostupností 
U=1,1 W/m2K

Zastřešení vchodů pro 
komfortní vstup za 
nepříznivého počasí

Systém VELOX zajišťuje stabilitu 
a rychlost výstavby.Tepelná 
prostupnost jen U=0,17 W/m2K

Venkovní terasa 
pro posezení 
nejen v létě

V 2. nadzemním podlaží najdeme 
celkem 3 ložnice. Dále je tu koupelna 
s vyhřívanou podlahou a popřípadě 
i šatna.

PŮDORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ

V 1. nadzemním podlaží tvoří hlavní 
obytný prostor obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem. Dále pak samostatné WC, 
technická místnost s vchodem přímo 
na zahradu a popřípadě i šatna a spižír-
na. Celé prostory pak spojuje chodba 
s předsíní.

PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ

PŘÍZEMÍ

PODKROVÍ

V 1. nadzemním podlaží tvoří hlavní 
obytný prostor obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem. Dále pak samostatné WC, 
technická místnost s vchodem přímo 
na zahradu a popřípadě i šatna a spižír-
na. Celé prostory pak spojuje chodba 
s předsíní.

PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ

V 2. nadzemním podlaží najdeme 
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i šatna.

PŮDORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ
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Objekt TRIO MAXI je rodinný dům s obytným podkrovím 
a je rozvržen do jednoduchého tvaru písmene "L".

Proč TRIO? Protože je objekt rozdělen na 3 bytové 
jednotky, což stavbu jen zefektivňuje.

Dům s osvědčeným dispozičním řešením 
        jsme naladili pro bydlení 21. století...
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  ploše. Což je mnohem bezpečnější a účinněj-
  ší řešení, než původní zateplovací systém jen 
  mezi krokvemi.
• Spolu se zateplovacím fasádním systémem se 
  doslova objekt obalí do tepelné izolace, což je 
  ideální stav zateplení.

Základním prvkem univerzálního stavebního systému VELOX 
je štěpkocementová deska VELOX, která se skládá z tzv. dře-
vité štěpky, cementu a roztoku vodního skla. Tyto desky se pak 
stavebnicově skládají na sebe až vytvoří tzv. bednění neboli 
formu. Takto zhotovená forma se už jen vyplní betonovou směsí 
a po vyschnutí betonu je konstrukce hotová.

Výhody systému VELOX
- rychlost výstavby
- pevnost konstrukčního systému
- dokonalé tlumící vlastnosti a pohlcování hluku
- dokonalé tepelně izolační vlastnosti ve spojení 
  s tepelně izolačním materiálem (polystyrenem)
- desky VELOX jsou odolné proti vlhkosti, plísním a hlodavcům
- rovinnost hrubých stěn a stropů
- díky stabilitě systému jde stavba založit na jednoduché 
  základové desce
- variantní řešení  podhledů v 1. nadzemním podlaží

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM VELOX 

oboustranná spona

deska VELOX

věncová armatura

okrajové pruhy

nosné betonové jádro

deska 
s tepelnou izolací

deska s tepelnou 
izolací s ochranou 
základové 
desky

zaručuje garantovanou dobu výstavby

zaručuje dokonalé tepelné odizolování stavby 
a jistý návrat k přírodě

  www.triomaxi.cz
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Objekt TRIO MAXI je rodinný dům s obytným podkrovím 
a je rozvržen do jednoduchého tvaru písmene "L".

Proč TRIO? Protože je objekt rozdělen na 3 bytové 
jednotky, což stavbu jen zefektivňuje.

Dům s osvědčeným dispozičním řešením 
        jsme naladili pro bydlení 21. století...

Verze 21. století? 
Příznivá cena díky rychlosti, 
funkčnosti a efektivitě výstavby...

 TRIO MAXI
BYDLENÍ DOTAŽENÉ DO DETAILU

TECHNICKÉ PARAMETRY OBJEKTU

Užitková plocha domu přízemí 163,15 m2

       poschodí 168,83 m2

                   celkem 331,98 m2

Zastavěná plocha   199,00 m2

Počet bytů v rodinném domě             3

Užitková plocha bytu č. 1   přízemí   59,61 m2

            poschodí  60,17 m2

            celkem  119,78 m2

Užitková plocha bytu č. 3 přízemí     46,75 m2

          poschodí   48,85 m2

          celkem       95,60 m2

Užitková plocha bytu č. 2   přízemí   56,79 m2

            poschodí  58,81 m2

                       celkem  115,60 m2

Základy:
Objekt bude založen na základové desce z železobetonu. 
Tepelná izolace je umístěna v konstukci podlahy. 

Obvodové zdivo a příčky:
Nosný konstrukční systém bude tvořen z materiálu 
VELOX s tuhým betonovým jádrem. Obvodové 
stěny jsou ve skladbě 5 cm EPS polystyren + 35 mm 
deska VELOX + 150mm EPS polystyren s grafi tem 
+ 150 mm tuhé betonové jádro + 35 mm deska VELOX 
s celkovou tepelnou prostupností U=0,17W/m2K. Vnitřní 
nosné stěny a mezibytové stěny jsou ve skladbě 35 mm 
deska VELOX + 150 mm tuhé betonové jádro + 35 mm 
deska VELOX.  Dělící příčky jsou z pórobetonových přes-
ných příčkovek YTONG P2-500 tl. 100 mm na tenkovrst-
vou zdící maltu.

Fasáda:
Kompletní fasádní zateplovací systém dle ETICS. 
Komín je navržený systémový od fi rmy LETO průměr 
200 mm.

Stropní konstrukce:
Stropní konstrukce je navržena stejně jako ostatní 
konstrukce v systému VELOX tl. 220 mm.

Krov:
Konstrukce krovu je navržená jako soustava s dřevě-
nými vaznicemi a krokvemi. Viditelné části krovu jsou 
hoblované.

Střecha:
Tvarově je střecha navržená jako sedlová, bude pokryta 
betonovou střešní krytinou KM BETA nebo plechovou 
krytinou značky LINDAB. Střecha je navržená s nadkro-
kevní izolací systémem DEKROOF s tepelnou propust-
ností U=0,2W/m2K.

Výplně otvorů:
Okna, dveře na terasy i vstupní dveře budou plastové vzor 
bílá/bílá s tepelnou propustností U = 1,1 W/m2K 

Obklady, dlažby, zařizovací předměty:
Vybavení objektu bude provedeno ze standardních výrob-
ků: Klasické keramické obklady a dlažby v prostoru kuchyň-
ské linky a sociálního zařízení.

Vnější plochy:
Stavební dílo rodinného domu bude doplněno vedlejšími 
stavebními objekty jako jsou oplocení, zpevněné plochy, 
výsadba zeleně a sadových úprav, přípojky inženýr-
ských sítí apod.

Zdroj tepla:
Jako zdroj tepla bude sloužit plynový kotel v provedení 
TURBO 12kW v každém bytě. Všechny tři kotle jsou 
navrhovány s akumulací TUV. Vytápění je teplovodní 
s deskovými radiátory a topnými žebříky. V koupelnách 
budou instalovány elektrické rohože pro vytápění podlahy.

Výhody nadkrokevní izolace
•  dokonalé tepelné odizolování střechy bez  tepelných mostů oproti 
   klasickému systému zateplování střech
•  zvětšení prostor 2. nadzemního podlaží o 25 m3 oproti klasickému 
   řešení a vytvoření tím vzdušnějšího prostředí
•  přírodní dřevěný podhled v 2. nadzemním podlaží
•  lepší akustická odolnost
•  variantní řešení podhledu v 2. nadzemním podlaží (palubky, SDK, 
   cetris desky...)
•  zaručuje výborné mikroklima
•  reaguje na vlhkost prostředí
•  vhodné pro alergiky

NADSTŘEŠNÍ SYSTÉM DEKROOF

• Skladby DEKROOF představují spolehlivé  
  a ověřené řešení konstrukcí střech.
• Systém nadkrokevní izolace spočívá v tom, 
  že tepelná izolace se dává nad střechu v celé 
  ploše. Což je mnohem bezpečnější a účinněj-
  ší řešení, než původní zateplovací systém jen 
  mezi krokvemi.
• Spolu se zateplovacím fasádním systémem se 
  doslova objekt obalí do tepelné izolace, což je 
  ideální stav zateplení.

Základním prvkem univerzálního stavebního systému VELOX 
je štěpkocementová deska VELOX, která se skládá z tzv. dře-
vité štěpky, cementu a roztoku vodního skla. Tyto desky se pak 
stavebnicově skládají na sebe až vytvoří tzv. bednění neboli 
formu. Takto zhotovená forma se už jen vyplní betonovou směsí 
a po vyschnutí betonu je konstrukce hotová.

Výhody systému VELOX
- rychlost výstavby
- pevnost konstrukčního systému
- dokonalé tlumící vlastnosti a pohlcování hluku
- dokonalé tepelně izolační vlastnosti ve spojení 
  s tepelně izolačním materiálem (polystyrenem)
- desky VELOX jsou odolné proti vlhkosti, plísním a hlodavcům
- rovinnost hrubých stěn a stropů
- díky stabilitě systému jde stavba založit na jednoduché 
  základové desce
- variantní řešení  podhledů v 1. nadzemním podlaží

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM VELOX 

oboustranná spona

deska VELOX

věncová armatura

okrajové pruhy

nosné betonové jádro

deska 
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deska s tepelnou 
izolací s ochranou 
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desky

zaručuje garantovanou dobu výstavby

zaručuje dokonalé tepelné odizolování stavby 
a jistý návrat k přírodě
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