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Všechny naše postavené domy najdete na www.celet.cz

Vybrané realizace:

Rozhodnutí pro stavbu domu patří k těm důležitějším 
v životě většiny z nás. Dovolte nám usnadnit Vám 
cestu ke kvalitní a technologicky vyspělé stavbě, která 
se stane Vaším domovem. 
   CELET s.r.o. slaví 10 let svého výročí. Posbírali jsme 
mnoho zkušeností, postavili mnoho domů a to je naší 
největší devizou. Difusně otevřená, certifi kovaná tech-
nologie, přesná výroba, rychlá výstavba, pevná cena 
a dlouhá záruka nejsou naše jediné argumenty. 
   Máme pro Vás mnohem více. Přijměte proto pozvá-
ní na www.celet.cz, kde najdete informace o celém 
servisu společnosti CELET s.r.o, o domech typo-
vých i individuelních. Navštivte naše vzorové domy 
a promluvte si s našimi klienty. Těšíme se na setkání 
s Vámi. Máme Vám co nabídnout. 

Za CELET s.r.o.
Pavel Popov, jednatel
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Vzorový dům ChrudimVzorový dům Chrudim

Kontakt: 538 25 Nasavrky • tel.: 775 682 363 • e-mail: bakes@celet.cz
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Celet 140  •  užitná plocha 140 m2  •  zastavěná plocha 89 m2  •  tep. ztráty - standard 6,35 kW, top 3,48 kW



Celet 110  •  užitná plocha 110 m2  •  zastavěná plocha 130 m2  •  tep. ztráty - standard 6,05 kW, top 3,38 kWCeCeCelet

Více typových i individuálních staveb na www.celet.cz



8 důvodů proč „Diffu“

4. Požární odolnost
Používané materiály mají 
značnou požární odolnost. 
Při hoření jejich povrch 
zuhelnatí a zamezí tak 
rychlému šíření požáru do 
nitra konstrukcí. Výsledkem 
je nadstandardní požární 
odolnost konstrukcí, která 
dosahuje hodnot 90 minut 
z interiéru a 120 minut 
z exteriéru (diffuwall).

3. Tepelná stabilita
Díky užití dřevovláknitých 
desek, které mají značně 
vysokou tepelně akumulač-
ní schopnost, nedochází k 
letnímu přehřívání objektů. 
Odstraňuje se tak jedna z 
mála nevýhod dřevostaveb 
– jejich malá tepelná stabilita 
(zejména s ohledem na letní 
období). Fázový posuv teplot-
ního kmitu dosahuje hodnot 
8 až 13 hodin.

2. Energetická úspornost
Vynikající tepelně izolač-
ní vlastnosti používaných 
materiálů umožňují vytvá-
řet objekty a konstrukce s 
minimálními energetickými 
ztrátami. Podle volitelných 
variant tlouštěk jednotlivých 
vrstev konstrukcí je možné 
dosáhnout parametrů níz-
koenergetického až pasívní-
ho domu.

1. Difúzní otevřenost
Skladby konstrukcí neob-
sahují žádné parozábrany, 
které by bránily prostupu 
vodních par a suchého 
vzduchu stěnou či střechou. 
Tento fakt pozitivně ovliv-
ňuje kvalitu vnitřního mikro-
klimatu ze zdravotního hle-
diska a umožňuje určité 
„dýchání“ konstrukcí stěn 
a střešních plášťů.

8. Ověřená řešení 
a certifi kace
Vybrané konstrukce v sys-
témech „diffuwall“ mají 
stavební certifi kát, který 
osvědčuje, že konstrukce 
jsou navrženy v souladu 
se základními požadavky 
a určenými technickými 
normami.

7. Ekologie
a zdravotní nezávadnost
Konstrukce v systémech 
„diffuwall“ mohou být rea-
lizovány výhradně s použi-
tím ekologických, zdravot-
ně nezávadných materiálů 
(tepelné izolace z dřevěných 
vláken, ovčí vlny či konopí). 
Proto jsou tyto konstrukce 
šetrné k životnímu prostředí 
a vytvářejí zdravé prostředí 
uvnitř staveb.

6. Regenerační schopnost
Difúzně otevřená konstruk-
ce má schopnost zbavit se 
případné nadměrné vlhkos-
ti. Ta se v konstrukci může 
objevit, dojde-li například k 
uzavření nadměrné vlhkosti 
během výstavby nebo dojde-
li k havarijní situaci (kapající 
rozvody vody, poškození kon-
strukce apod.). Difúzně ote-
vřená konstrukce v mrazivém 
počasí automaticky vysýchá.

5. Zvukoizolační schopnost
Plošná hmotnost dřevěných 
konstrukcí v systémech 
„diffuwall“ je vlivem jejich s
kladeb a použitých materiálů 
vyšší, než je tomu u běžných 
dřevostaveb. Z toho plyne 
i vyšší zvukoizolační schop-
nost. Objekty proto lépe izo-
lují proti hluku ve vnějším 
prostředí staveb.



Skladba konstrukcí našich staveb

celková tloušťka 297–337 mm

Obvodová stěna ZEUS Příčka Podlaha přízemí Strop Střecha

celková tloušťka 125 mm

  1. Silikátová omítka 2,5mm
  2. Podkladní vrstva s výztužnou sítí
  3.  SysTherm 60-100mm - ekologická 

deska
  4.  Dřevěná rámová konstrukce 

KVH 60/160
  5.  Tepelná izolace 160mm Knauf ECOSE
  6. OSB PD 18mm EGGER
  7. Dřevěná konstrukce 40/60
  8.  Tepelná izolace 40mm Knauf ECOSE
  9. Rigidur/Fermacell 12,5mm
10. Penetrace
11. Malba bílá - tři vrstvy

1. Deska Rigidur/Fermacell 12,5mm
2.  Dřevěná rámová konstrukce 

KVH 60/100
3.  Tepelná izolace 80mm Knauf ECOSE
4. Rigidur/Fermacell 12,5mm
5. Penetrace - oboustranně
6. Malba bílá - tři vrstvy - oboustranně

1. Podlahová krytina
2. Kročejová izolace
3. Betonová mazanina 50mm
4. Tepelná izolace 100mm
5. Hydroizolace základové desky
6. Základová deska

  1. Podlahová krytina
  2. Kročejová izolace
  3. Betonová mazanina
  4. Zvuková izolace 30mm
  5. OSB PD 22mm 
  6.  Dřevěná rámová konstrukce 

KVH 80/220
  7. Tepelná izolace 100mm Knauf ECOSE
  8.  Dřevěná konstrukce nebo kovová 

konstrukce
  9. Knauf GFK 15mm
10. Penetrace
11. Malba bílá - tři vrstvy

  1. Betonová krytina Bramac
  2. Latě/kontralatě 40/60
  3.  Hofatex Combi 60-100mm - ekologická 

deska
  4. Konstrukce krovu KVH 80/180 
  5. Tepelná izolace 180mm Knauf ECOSE
  6. OSB PD 18mm EGGER
   Dřevěná konstrukce 40/60
  7. Tepelná izolace 40mm Knauf ECOSE
  8. Rigidur/Fermacell 12,5mm
   Penetrace

 Malba bílá - tři vrstvy
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www.celet.cz
Sídlo společnosti 
- prodej Jihočeský kraj
U Nemocnice 894/ III
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 602 464 798
e-mail: info@celet.cz

Projekční oddělení
Geologická 2, 154 00 Praha 5 
tel.: 731 654 377
e-mail: kilingerova@celet.cz

Výrobní závod
U nádraží 497 
378 42 Nová Včelnice
e-mail: info@celet.cz

Vzorový dům Chrudim 
- prodej Pardubický kraj 
538 25 Nasavrky
tel.: 775 682 363
e-mail: bakes@celet.cz

Prodej Praha 
a Středočeský kraj 
Bořivojova 2433/1 
130 00 Praha 3 - Vinohrady
mob.: +420 777 004 699
e-mail: janous@celet.cz


