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Vnější rozměry stěn chatky/altánku

Plocha vnitřního prostoru v m2

Plocha střechy v m2

Vnitřní šířka terasy

Výška chatky v hřebeni

Výška okapu

Šířka přestřešení

Vnitřní délka přestřešení

Délka a  šířka  altánku

Počet palet v balení / hmotnost v kg

Průřez nosných sloupů

Šířka stěny

Zatížení střechy

Lepenka jako součást balení

Plastová vlnovková krytina

Vysvětlivky k piktogramům v katalogu Nabídka 2013

Čelní přesah střechy

Artiklové číslo

Dveře / okna
Jednosklo / dvojsklo

Šířka podlahy v mm

Šířka střechy v mm

5-letá garance

Certifikované produkty
ES-Osvědčení o shodě

Vyrobeno z materiálu
severský smrk

K chatkám je přibalen návod

K chatkám je přibalen 
montážní materiál

Akční modely

Chatky na nářadí

Zahradní chatky 

Dětské domečky

Jiné dřevostavby

Víkendové chatky 

Dřevodomy

Zahradní altánky

Přístřešky na auta
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Chata WH3 je srubová dřevostavba vyrobená ze severského
smrku. V základním provedení je určena na občasné, víkendové,
resp. krátkodobé bydlení, přičemž po úpravách tepelně
technických vlastností (dodatečném zateplení stěn), je možno
v chatě bydlet celoročně.
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Přístřšek na auto s domečkem A Přístřšek na auto s domečkem B

Přístřešek na auto                         s domečkem Přístřešek na auto                         
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Přístřešek na auto                         
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Zahradní                Prodejní stánek
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Saunový domeček Saunový domeček

*Vybavení sauny: 2ks lehátka, 2ks opěrka hlavy, 1ks dřevěné dveře prosklené s oizolačním dvojsklem s uzávěrem, 1ks kryt kamen, 1ks  větrací rámeček, 1ks kryt světla, 1ks podlahový rošt



Před montáží je důležité vhodně připravit plochu, na které bude chatka postavena. 
Podkladová plocha by měla být pevná a rovná, vyvýšená asi o 10-20 cm nad okolním 
terénem. Velikost podkladové plochy by měla  mít stejné rozměry jako vnější stěny 
chatky (bez přesahů).                                                                                                    .  
Je více možností realizace. Nejvhodnější pro stavbu je betonová rovná deska o 
tloušťce 10-20 cm s vnitřní ocelovou výstuží. Betonová deska by měla být uložena na 
štěrkovém podkladu v nemrznoucí hloubce. Tato varianta bohužel vyžaduje dlouhou 
přípravu, je náročná na organizaci i cenu. Navíc je to stavba s trvalým zásahem do 
přírody bez možnosti následné změny lokality.

Základy pod  zahradní chatky

Betonová deska /1/

Zámková dlažba /2/

Pro menší chatky je možno použít jako podkladovou desku zámkovou dlažbu, 
případně rovnou plochu, vytvořenou z betonových prefabrikovaných elementů. 
I pod tímto povrchem musí být rovný štěrkový základ. Příprava je jednodušší, 
nedostatkem je však, že do tohoto podkladu se chatka nedá pevně ukotvit.

Samonosný rošt /3/

Velmi dobrou alternativou je příprava podkladové desky se samonosným 
základovým roštem, zakotveným na zemní šrouby, zavrtané do země. Výhodou 
tohoto řešení je rychlá montáž bez nároků na výkopy a betonování s možností 
přemístění. Je to varianta šetrná k přírodě.

Jednoduché, rychlé a vratné základy
pod dřevostavby

Stavitel chatky často řeší problém, jak připravit vhodný základ pro chatku. Nejčastější 
řešení je betonový základ. Jeho vybudování je však často  náročné. Je potřeba  vyřešit 
výkop, odvoz a  uložení vykopané zeminy, štěrkový podklad pod beton a pohlídat zrání 
betonu. Tento proces jek jak časově, tak i cenově náročný.                            .
Technologie základu stavby na zemní vruty a samonosný rošt umožňuje  pokračovat 
ve stavbě chatkyokamžitě po montáži  podkladu. Celá stavba je tak ukončena v 
průběhu jednoho dne, v prípadě větších staveb max. 2-3 dny. Při případné demontáži 
se pouze odstraní vruty a pozemek zůstane neporušen.

Jak postupuvat při tomto způsobu

Ke každé chatce Vám nabídneme  samostatný rošt, který je vyrobený z KVH 
hranolů s vyfrézovanými spoji a potřebný spojovací materiál na jednoduchou 
montáž. Součástí dokumentace je umístění podpůrných bodů, kterými se rošt  
připevní k zemním vrutům.                                    .

Zemní vruty se zapustí do země podle schematu jejich rozmístění na 
samonosném roštu. Horní plocha vrutů musí být po montáži ve vodorovné 
poloze. Montáž vrutů je možná pomocí jednoduché tyče. Pro lehčí montáž se 
doporučuje předvrtat otvor vrtákem o průměru 30mm do hloubky cca 50cm. 
Montáž zemních vrutů není vhodná do skalnatých podkladů.               .

Po montáži zemních vrutů položíme  a připevníme samonosný rošt a základ pro 
stavbu je připraven pro montování chatky.

Rekapitulace výhod:

- bez výkopu a betonování
- bez likvidace vykopané zeminy
- jednoduše, rychle, pevně
- demontovatelné a přemistitelné
- šetrné k vašemu pozemku
- svépomocná montáž



Jak si vybrat správnou chatku Místo pro vaše nápady

Podklad

Výběr střešní krytiny

Na co dávat pozor při stavbě

Rady pro údržbu

Co je dobré vědět o chatkách

Předpokladem kvality každé stavby jsou pevné a rovné základy. Tento požadavek, zdánlivě samozřejmý, není možno podceňovat ani 
při menších stavbách, jako jsou chaty a zahradní domky.

Nejdříve si musíme vybrat  a zaměřit prostor, který máme k dispozici  a tké si musíme uvědomit, k čemu chceme chatku využívat. 
Nakonec vybereme ze široké nabídky vhodný model podle designu od klasického, přes romantický až po moderní...

I přes tyto práce na údržbě je dřevostavba na tyto účely jak z ekologických a estetických, tak z ekonomických důvodů nejvhodnější.

Zastřešení je důležitý konečný prvek zahradní chatky. Mimo ochranné funkce dotváří celkový architektonický vzhled. Při výběru střešní 
krytiny je důležitým kritériem sklon střechy. Další klíčovou podmínkou při volbě je hmotnost krytiny a odolnost proti povětrnostním vlivům 
a v neposlední řadě i cena a vzhled. Vhodným a nejjednoduším řešením je použít  jako střešní krytínu asfaltovou lepenku nebo asfaltový 
šindel, který se dodává v různých tvarech (obdélník, bobrovka, hexagonál). Při výběru šindele je rozhodující jeho tloušťka. Všeobecně platí 
čím je krytina silnější, tím je kvalitnější.

Okolo stěn zahradní chatky je vhodné vybudovat okapový chodník. Měl by mít mírný sklon, aby voda odtékala  od stěn do prostoru. 
Chodníček ulehčí i údržbu zeleně (trávníku) okolo chatky a spodní díl stěny je tak pod kontrolou a nedrží se v těchto místech vlhkost. 
Dřevěné prvky v extrémně namáhaných místech (na základní desce v blízkosti země) je důležité naimpregnovat, nejlépe mořidlem proti 
dřevokazným houbám, hmyzu a povětrnostním vlivům. U zateplených chat se v žádném případě nesmí zapomenout na parostopfolii.

Pravidelná údržba chatky je klíčem k jeho bezproblémovému využívání přiměřeně dlouhý čas. Je nutné pravidelně obnovovat ochranné 
nátěry,  perioda záleží na použité nátěrové hmotě (2-5 let). Vší chatce nejen dodá nový a svěží vzhled, ale především jej ochrání před 
nepříznivými vlivy jako je slunce nebo voda. Občas je vhodné zkontrolovat střešní krytinu, zda není narušená a nedochází tak k zatékání 
vody. Stejně tak je důležité kontrolovat spodní části obvodových stěn a podlahu. Mohou se vlivem vlhkosti objevit plísně, v horším případě 
napadení dřevokaznou houbou nebo hmyzem.

- součástí všech chatek je dřevěná podlaha
- okna a dveře jsou vyrobeny se skleněnou výplní tl. 3mm
- vyrobeno z kvalitního severského smrku
- jednoduchá montáž bez speciálního nářadí
- poradenství při výběru a úpravách
- zajišťujeme celý rozsah služeb od iopravy až po montáž
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