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JEDNODUCHÁ CESTA 

K ROUBENCE

1. Architektura 
Prvním krokem na vaší cestě k roubence 
je zpracování architektonického 
návrhu. Roubená architektura vždy 
spoluvytvářela obraz venkova v českých 
zemích, je pojítkem mezi současností 
a světem našich předků. Návrh by 
měl respektovat architektonické prvky 
charakteristické pro dané území. Jedná 
se zejména o tvar stěnových profi lů 
nebo způsob tvarového řešení střechy. 
Přesto může být roubenka zpracována 
velmi moderně. 
Architekt při návrhu zohlední vaše 
požadavky na způsob využívání domu 
a promítne je do dispozičního řešení.

2. Projektová 

dokumentace 
Projektovou dokumentaci zpracovává 
autorizovaný projektant specializovaný 
na oblast dřevěných staveb. Při zpracování 
projektu vychází z architektonické studie 
a z vašich individuálních požadavků. Projekt 
roubenky je zpracováván jako prostorový 3D 
model, a to do nejmenšího detailu. Díky tomu 
získáte jedinečnou představu o reálné podobě 
vašeho domu. Při konzultacích s projektantem 
si můžete zvolit řešení některých detailů, 
například tvar rohového spoje stěnových 
trámů nebo okrasné zakončení krokví a vaznic. 
Po ujasnění všech detailů vám předložíme 
podrobnou cenovou nabídku.
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Jste na začátku své cesty 

k roubence? Následujte nás!

4. Příprava 

a realizace stavby 
Poslední fází na vaší cestě k roubence je 
vlastní realizace stavby. Montáž konstrukce 
provádějí certifi kované realizační fi rmy, které 
prošly montážním školením. Konkrétní fi rmu 
vám doporučíme podle místa realizace vaší 
stavby.
Vlastní montáž je díky přesně opracovaným 
dílům velmi rychlá a připomíná dřevěnou 
stavebnici. 
Pokud zvolíte stěnové profi ly ze sušeného 
dřeva, můžete svou roubenku obývat ihned 
po dokončení montáže a není nutné nechat 
stavbu „vymrznout“. 

3. Výroba na dřevoobráběcím centru 
Výroba celé roubenky probíhá na CNC dřevoobráběcím centru řízeném počítačem. Každý prvek 
konstrukce je opracován do fi nálního tvaru a obsahuje již všechny připravené spoje, otvory, vrtání 
a podobně. Díky vysoké přesnosti opracování jsme připraveni řešit i složité tesařské spoje 
v pohledové kvalitě. 
Všechny konstrukční prvky jsou opatřeny čísly, která odpovídají číslům v montážní dokumentaci. 
Ta je dodávána zdarma ke každé expedované zakázce.
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FACEBOOK: ROUBENKY DEKWOOD

e-mail: roubenky@dekwood.cz

WWW.DEKWOOD.CZ


