
Roubenky
a sruby TABOR
O krok blíže zdravému domovu
s podmanivým kouzlem dřeva

TABOR-WOOD.CZ
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kouzlo dřeva

Kouzelná vůně dřeva 
vás pohladí po duši,  
kdykoliv se vrátíte domů  
 

Tak vypadá bydlení v těsném spojení  
s přírodou v její nejčistší podobě.
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Sruby a roubenky TABOR. 
20 let tradice se zárukou  
té nejvyšší kvality.

Již čtvrt století stavíme roubenky a sruby, 
které přirozeně vytváří zdravé prostředí  
pro váš život. 

Žene nás láska ke dřevu a touha tvořit 
stavby krásné a kvalitní v každém detailu.  
S námi je váš sen na dosah.

Jsme ověřeným dodavatelem publikací 
SRUBY & ROUBENKY a DŘEVO & STAVBY.

tradice
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Zdravý domov
pro celou rodinu

Pobyt v přírodě má prokazatelně pozitivní  
vliv na fyzické i duševní zdraví člověka.  
Staňte se její nedílnou součástí.  
 
Dřevo snižuje stres a působí blahodárně  
na psychiku. Pomáhá lidem se zvýšeným krevním 
tlakem nebo dýchacími obtížemi. Zároveň  
je antialergenní a stará se o minimální vlhkost  
v domě, prospívá tedy alergikům.

Kromě toho jde o recyklovatelný, obnovitelný  
materiál a pro své vlastnosti představuje volbu 
rozumu i srdce. Rozhodněte se pro zdravější  
domov i vy a s každým nádechem si užívejte pocit 
uklidňující procházky lesem. 

zdraví
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Roubenky

Preferujete stavbu z hraněných  
trámů s charakteristickým roubením,  
v níž se spojuje tradiční a moderní styl bydlení?  
 

Rozhodněte se pro roubenku
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sruby

Dáváte přednost robustní konstrukci  
z masivní kulatiny, která dá vyniknout  
přirozenému vzhledu dřeva?  
 

Srub je pro vás správnou volbou
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Z ČEHO STAVÍME

Novohradský smrk

Finská borovice

Kanadský cedr

Smrky rostou v Novohradských horách v nadmořské výšce přes  
600 metrů na svazích netknutých kůrovcem. Jejich dřevo je  
nádherný materiál s jemnou strukturou a minimálním množstvím  
suků, který působí hladce a velmi čistě. Smrk se vyznačuje vysokou  
pevností a nabízí nejlepší statické vlastnosti, proto se hodí  
k použití i na stropní trámy a krovy.

Těží se ve Finsku za polárním kruhem a její dřevo je jako kámen.  
Stačí zaťukat a úplně zvoní. Ve Finsku se borovice vytěží,  
nařežou a poslepují do stavebních hranolů, které dovážíme do ČR.  
Jako materiál je finská borovice hravá, sukatá a s červeným  
nádechem. Velkou výhodu představuje její tvarová stálost, díky níž 
nedochází ke kroucení dřeva.

300–400 let staré cedry se těží na západě Kanady, v různých  
podnebných pásech a na různých podložích. Díky rozličnému  
původu dřeva jsou trámy barevně hravé. Jako materiál na sruby 
a roubenky nemá kanadský cedr konkurenci – nemusí se natírat,  
je tvarově stálý, nesmolí. Kromě toho má unikátní vůni.

DŘEVO Z NAŠICH LESŮ

MALÉ MNOŽSTVÍ SUKŮ

VÝBORNÁ DOSTUPNOST

VELMI TVRDÝ MATERIÁL

NAČERVENALÁ BARVA

NEKROUTÍ SE

BEZÚDRŽBOVÉ DŘEVO

RŮZNOBAREVNOST, HRAVOST

JEDINEČNÁ VŮNĚ
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na vlastní oči

Vidět jednou na vlastní oči řekne více než
tisíc slov. Zažijte úžasnou atmosféru našich
staveb – prohlédnete si kvalitu jejich provedení
nebo navštívíte přímo náš výrobní závod.  
Rádi vám vše ukážeme a poradíme vám,  
s čímkoliv budete potřebovat.

Než se rozhodnete, vyzkoušejte si život ve srubu 
nanečisto. Zažijte na vlastní kůži úplně nový pocit 
z bydlení ve dřevě.

Navštivte námi 
realizovanou stavbu

Noc na zkoušku
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jsme tu pro vás

Každý dům je pro nás jako nový příběh, který píšeme společně podle vašich 
představ. Nejprve vyslechneme vaše přání a do projektu zapracujeme 
individuální požadavky. Pak přichází na řadu precizní řemeslo a poctivá práce. 
Aby byl výsledek dokonalý, využíváme nejmodernější technologie.  
Vyrábíme s přesností na 1 mm. Navrch přidáme ještě lásku ke dřevu  
a přírodě, stejně jako 20 let zkušeností.

Máte představu a rádi byste si pouze převzali 
klíče od nového domova postaveného na klíč? 
Anebo byste se naopak chtěli podílet na rea-
lizaci či si nechali poradit, jaký dům by byl to 
pravé pro vás? Ať už je vaše odpověď jakákoliv, 
vždy vám vyjdeme vstříc a pomůžeme vám 
k přesně takovému domovu, jaký jste si vysnili. 

Zakládáme si na té nejvyšší kvalitě a dokonalé 
přesnosti. Naše roubenky jsou vyráběny 
s maximální odchylkou 1 mm a sruby vznikají 
tradiční ruční technologií, která je prověřena 
generacemi. Přijeďte se o preciznosti naší 
práce přesvědčit přímo do výroby.

Pracujeme poctivě a precizně

Jsme tu pro vás  
za každé situace

Inovativní výrobní procesy



Roubenka-Srub.cz

typové domy
tabor
Vaše vysněné bydlení s pravým kouzlem 
domova se jistě skrývá v jednom
z našich typových domů.
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vega

VEGA

Přízemní srub se dvěma pokoji, perfektní 
jako rekreační dům, nebo stálé bydlení 
pro menší rodinu. Dominantu domu tvoří 
prostorná terasa, jejíž masivní sloupy  
z kulatiny podtrhují rustikální vzhled stavby. 
Krb v obývací místnosti vytváří útulnou 
atmosféru a přirozené teplo domova.

Zastavěná plocha

Užitá plocha

Dispozice

Cena od* (vč. 15% DPH)

79 m2

64,60 m2

3+kk

2.700.000,– 

srub

Můžete si vybrat z našich jedinečných  
typových domů, nebo si nechat postavit  
dům na míru přesně podle vašich představ.  
Jsme tu pro vás, ať už se rozhodnete jakkoliv. 

* Uvedená cena je za uzavřenou hrubou stavbu.
Přejete si kompletní ceník či nabídku na míru? 
Kontaktuje nás.
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vega

Dokonale vyvážená kombinace moderního 
interiéru s romantickou atmosférou 
tradičních srubů – to je vnitřek typového 
domu Vega.

 

Interiér
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vega

Hlavní pokoj: 25,27 m² 

KK 1: 10,21 m² 

Koupelna: 6,22 m² 

Pokoj 1: 10,21 m² 

Ložnice: 14,23 m²

1.1    
1.2    
1.3     
1.4     
1.5

SPECIFIKACE

Půdorys
přízemí
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BennetT

BENNETT

Tradiční poloroubenka se sedlovou 
střechou, částečně zděným přízemím 
a vikýři, která poskytuje dostatek prostoru 
pro 4–5člennou rodinu. Zastřešená terasa 
zve k venkovnímu posezení za každého 
počasí. Rustikální vzhled roubenky se bude 
vyjímat v přírodě nebo mezi tradičními 
staveními na vesnici.

Zastavěná plocha

Užitá plocha

Dispozice

Cena od* (vč. 15% DPH)

128 m2

158,73 m2

5+kk

5.000.000,–

poloroubenka

Můžete si vybrat z našich jedinečných  
typových domů, nebo si nechat postavit  
dům na míru přesně podle vašich představ.  
Jsme tu pro vás, ať už se rozhodnete jakkoliv. 

* Uvedená cena je za uzavřenou hrubou stavbu.
Přejete si kompletní ceník či nabídku na míru? 
Kontaktuje nás.



TABOR-WOOD.CZ 15

bennetT

Interiér roubenky Bennett je v tom pravém 
slova smyslu pohodový. Je plný rodinné 
atmosféry, klidu a romantiky.

 

Interiér
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bennetT

Zádveří: 5,90 m² 

Chodba: 5,99 m² 

Technická místnost: 6,95 m² 

WC: 2,72 m² 

Pokoj: 11,31 m²

Kuchyňský kout: 7,02 m²

Obývací pokoj + jídelna: 38,18 m²

Koupelna s prádelnou: 6,85 m²

Terasa: 29,33 m²

1.1    
1.2    
1.3     
1.4     
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

SPECIFIKACE
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bennetT

Chodba: 17,48 m² 

Ložnice: 27,30 m² 

Koupelna: 5,82 m² 

WC: 1,72 m²

Pokoj 1: 14,02 m²

Pokoj 2: 14,09 m²

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

SPECIFIKACE

Půdorys
1. patro

2.1

2.2

2.6

2.5

2.3
2.4

0
8 

30

12 000



TABOR-WOOD.CZ 18

devon

DEVON

Srubový dům s velkým obytným prostorem 
a třemi ložnicemi pro pohodlné bydlení 
čtyřčlenné rodiny. Bude se vyjímat na 
prosluněných stráních a svazích v podhůří 
– velká štítová okna nabízí krásný výhled 
do okolní krajiny. Hodí se pro milovníky 
vzdušných a prosvětlených prostor.

Zastavěná plocha

Užitá plocha

Dispozice

Cena od* (vč. 15% DPH)

125 m2

251,81 m2

4+kk

4.200.000,–

srub

Můžete si vybrat z našich jedinečných  
typových domů, nebo si nechat postavit  
dům na míru přesně podle vašich představ.  
Jsme tu pro vás, ať už se rozhodnete jakkoliv. 

* Uvedená cena je za uzavřenou hrubou stavbu.
Přejete si kompletní ceník či nabídku na míru? 
Kontaktuje nás.
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devon

Prostorný, světlý, moderní – takový je typový 
srub Devon. Robustní kulatiny pak interiéru 
dodávají neotřelý, osvěžující design.

 

Interiér
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devon

Závětří: 14,47 m²

Zádveří: 4,65 m²

Komora: 2,64 m²

Chodba: 7,76 m²

Koupelna + WC: 6,97 m²

Ložnice: 14,24 m²

Technická místnost: 6,24 m²

Obývací pokoj + jídelna: 37,79 m²

Kuchyňský kout: 6,55 m²

Spíž: 2,47 m²

1.0
1.1    
1.2    
1.3     
1.4     
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
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devon

Pokoj 1: 16,87 m²

Pokoj 2: 12,54 m²

Pokoj 3: 15,66 m²

Šatna: 5,50 m²

Koupelna + WC: 7,02 m²

Chodba: 4,15 m²

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

SPECIFIKACE

Půdorys
1. patro
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manitou

MANITOU

Menší patrový srub se dvěma pokoji, který 
se vejde i na menší pozemek. Ideální jako 
rekreační objekt nebo dům pro menší 
rodinu. Terasa a balkon poskytují dostatek 
místa pro relaxaci na slunci i ve stínu. 
Kouzlo srubu vynikne na okraji lesa, v zajetí 
stromů a okolní přírody.

Zastavěná plocha

Užitá plocha

Dispozice

Cena od* (vč. 15% DPH)

56 m2

88,04 m2

3+kk

3.000.000,–

srub

Můžete si vybrat z našich jedinečných  
typových domů, nebo si nechat postavit  
dům na míru přesně podle vašich představ.  
Jsme tu pro vás, ať už se rozhodnete jakkoliv. 

* Uvedená cena je za uzavřenou hrubou stavbu.
Přejete si kompletní ceník či nabídku na míru? 
Kontaktuje nás.
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manitou

V sympatickém interiéru srubu Manitou 
zažijete přesně ten příjemný relax  
a rodinnou pohodu, které dělají  
domov domovem.

 

Interiér
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manitou

Zádveří: 4,19 m²

WC + technická místnost: 4,70 m²

Obývací pokoj + jídelna + kuchyň: 34,93 m²

1.1    
1.2    
1.3     

SPECIFIKACE

Půdorys
přízemí

P

8 000
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manitou

Chodba: 3,36 m²

Komora: 5,43 m²

Ložnice: 15,63 m²

Dětský pokoj: 17,92 m²

2.1
2.2
2.3
2.4

SPECIFIKACE

Půdorys
1. patro

7 
00

0

8 000

2.1 2.2

2.3

2.4
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salmo

SALMO

Moderní roubenka s velkým obývacím 
pokojem a třemi prostornými ložnicemi 
nabídne pohodlné bydlení čtyřčlenné 
rodině. Čelní strana domu s velkými okny 
v přízemí i patře se postará o přísun 
slunečních paprsků po celý rok. Hodí se 
pro milovníky otevřených prostor a velkých 
okenních ploch.

Zastavěná plocha

Užitá plocha

Dispozice

Cena od* (vč. 15% DPH)

110,94 m2

161,10 m2

4+kk

4.600.000,–

roubenka

Můžete si vybrat z našich jedinečných  
typových domů, nebo si nechat postavit  
dům na míru přesně podle vašich představ.  
Jsme tu pro vás, ať už se rozhodnete jakkoliv. 

* Uvedená cena je za uzavřenou hrubou stavbu.
Přejete si kompletní ceník či nabídku na míru? 
Kontaktuje nás.
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salmo

V moderní roubence Salmo naleznete 
moderní, prostorný interiér se svěžím 
designem.

 

Interiér
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salmo

Zádveří: 4,00 m²

Technická místnost: 3,98 m²

Kuchyňský kout: 6,68 m²

Obývací pokoj + chodba: 46,43 m²

Ložnice: 16,07 m²

Sklad: 8,55 m²

Koupelna + WC: 6,36 m²

1.1    
1.2    
1.3     
1.4     
1.5
1.6
1.7

SPECIFIKACE

Půdorys
přízemí

P
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salmo

Galerie: 12,55 m²

Pokoj 1: 18,39 m²

Pokoj 2: 10,69 m²

Ložnice: 19,09 m²

Pokoj 3: 16,20 m²

Pracovna: 9,60 m²

Koupelna + WC: 5,97 m²

2.1    
2.2    
2.3     
2.4     
2.5
2.6
2.7

SPECIFIKACE

Půdorys
1. patro
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vega

KANADSKÉ SRUBY TÁBOR s. r. o.

Chýnovská 2880

390 02  Tábor

Po–Pá       7:00–16:00

+420 775 616 608

info@tabor-wood.cz

Adresa

Otevírací doba

Kontaktní údaje

www.tabor-wood.cz

Abychom se vám při vaší  
návštěvě u nás mohli plně  
věnovat, doporučujeme dohodnout 
si datum a čas schůzky předem. 


