
Prefabrikované stavebné konštrukcie



Modulárna výstavba  je v Európe známa a dlhé roky 
používaná. Spoločnosť HASTRA s.r.o. ponúka v našej 
krajine modulárny systém výstavby a chce aby tento 
funkčný systém získaval na popularite. Sme hlavný 
zástupca spoločnosti Unihouse pre Slovenskú republiku, 
ktorá je výrobcom a dodávateľom modulov modulárnej 
výstavby pre ich domáci poľský a náročný 
škandinávsky trh dlhé roky. Variabilita vyrábaných 
modulov má širokú škálu aplikácie a je vyhovujúca pre 
realizáciu rôznych investícií:

- Nemocnice, domovy sociálnych služieb

- Bytovky, nájomné byty

- Polyfunkčne budovy

- Kancelárske budovy

- Internáty, škôlky, školy

- Hotely, motely

- Obchodné pavilóny

- Rodinné domy

Ing. Ján Zatrák 
HASTRA  Project manager
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Staviame s vášňou



Multifunkčné stavby



Prefabrikované stavebné konštrukcie



Stavba plná inovácií



Efektívne stavanie



Výrobný proces modulárnych domov v technológii 
drevenej kostry väčšinou prebieha v našom 
závode v Bielsku Podlaskom. Ak to projekt 
umožňuje, kompletne dokončené moduly 
(spolu s parketovými podlahami, inštaláciami, 
nábytkom, obkladmi do kúpeľni, domácimi 
spotrebičmi atď.) budú dodané na stavenisko 
a následne bude celá budova na mieste zložená. 
Po dokončení dokončovacích prác a po prepojení 
a otestovaní technických zariadení je budova 
pripravená na bývanie.

Stavby najvyššej kvality



Stavby „šité na mieru“



Zástupca spoločnosti UNIBEP s.a UNIHOUSE s.a 
a zároveň autor projektu pre Slovenskú Republiku.

Tibor Lucky

Zástupca spoločnosti UNIBEP s.a UNIHOUSE s.a 
a zároveň autor projektu pre Slovenskú Republiku.

Tibor Lucky

Zástupca spoločnosti UNIBEP S.A. a UNIHOUSE SA
a zároveň autor projektu pre Slovenskú republiku.

Stavby „šité na mieru“



Miljøbyen Granåsen, Trondheim, Nórsko – pasívne stavby
Ekologické stavby



Bezpečné stavby



Kaldnes, Tønsberg, Nórsko Modulárne stavby



Modulárne stavby



Modulárne stavby



Modulárne stavby



Modulárne stavby



Komplexné stavby



Komplexné stavby



Drevo je prírodný ekologický materiál, ktorý má priaznivý 
vplyv na tepelné a akustické parametre priečok budovy 
(steny, stropy, strecha) a zabezpečuje pohodlie pri 
každodennom používaní budov, ako je mikroklíma a funkčná 
bezpečnosť. Konečná spotreba energie dreva je v porovnaní 
s betónom a oceľou veľmi výhodná. 

Veľkou výhodou drevených konštrukcií je ich malá 
hmotnosť, ktorá prispieva k zmenšovaniu rozmerov 
konštrukcie, napr. základov, a ich prefabrikácie, tzn. 
továrenskej výroby jednotlivých prvkov, ich prepravy na 
stavenisko a rýchlej montáži. 

Okrem toho drevené stavebné konštrukcie sa veľmi ľahko 
dajú rekonštruovať a modernizovať a takisto je veľmi 
jednoduché ich demontovať alebo úplne odstrániť. 

Pohodlné bývanie



Bývanie v súlade s prírodou



Drevo má podstatne väčšiu tlmiacu schopnosť ako 
akýkoľvek iný stavebný materiál bežne používaný 
v stavebníctve.

V dôsledku čoho sú vibrácie, prenášané do drevených 
budov, omnoho rýchlejšie tlmené - čo pozitívne 
ovplyvňuje nielen technický stav samotnej budovy, ktorá 
nie je tak náchylná na vibrácie a poškodenia ako klasické 
tehlové budovy, ale čo je veľmi dôležité, má pozitívny 
vplyv na požadovaný komfort bývania.

Pohodlné bývanie



ISO 9001:2015 / STN EN ISO 9001:2016
ISO 14001:2015 / STN EN ISO 14001:2016
ISO 45001:2018

Stavby najvyššej kvality



Starostlivosť o akustické parametre budovy sa začína už 
vo fáze prípravy technického projektu. Toto je nevyhnutná 
podmienka na získanie primeraných akustických 
podmienok, ktoré ovplyvňujú každodenné využívanie 
priestorov ich užívateľmi. 

Hlukové testy modulov UNIHOUSE sa vykonávajú 
pravidelne. Je to mimoriadne dôležité v súvislosti so 
starostlivosťou o pohodlie budúcich obyvateľov budov, 
o ktorú sa snaží spoločnosť z Bielska Podlaského.

Pohodlné bývanie



Stavanie bez hraníc
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