
Predstavujeme Vám 
THREE systém ®  a  MODUL systém 
 produkty spoločnosti Meissen s.r.o. 

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV
CERTIFIKOVANÝ KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM 

MODULÁRNE RIEŠENIE BÝVANIA



THREE systém ®

Obvodové steny sú tvorené základnou konštrukciou
THREE systému ® s tepelným odporom R=7,4 m2.K/W

Ideálna voľba pre výstavbu z progresívnych materiálov,
z ekologicky čistých surovín, bez odpadu a mokrých procesov. 
Popri úspore energií a ekológii sa do popredia dostáva 
aj ekonomický aspekt samotnej výstavby a kvalita bývania.

od vizualizácie k realizácii -  enkláva 22 RD typ Taurus 
v konštrukčnom THREE systéme ®, Nitra - Kynek, 2018 



MODUL systém

MODUL systém ponúka rôzne dispozičné schémy s možnosťou
rýchleho a flexibilného rozšírovania, ľubovoľné zostavy modulov,
alternatívne spôsoby zakladania či výtvarného riešenia fasád.

Samozrejmosťou je individuálny prístup podľa požiadaviek klienta.

Ponúkame Vám MODUL na plnohodnotné bývanie.
Moduly sú konštruované z certifikovaného THREE systému ®
a spĺňajú energetickú hospodárnosť kategórie A1 (alter. A0)
 Zvoľte si dispozíciu, počet a formu usporiadania modulov:

samostatne stojace moduly 

jednopodlažné zostavy modulov

viac-podlažné zostavy modulov
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exkluzívna vila, Golf Resort Nitra, realizácia 2019 enkláva 4 RD, Chrabrany, TO, realizácia 2019-20

   Spoločnosť Meissen s.r.o. bola založená v roku 1997 v Topoľčanoch. Majiteľ a zakladateľ 
spoločnosti zmenil v rámci vývoja a modernizácie prístup firmy k samotnej výstavbe. Preto sa 
spoločnosť začala venovať progresívnym materiálom a novým stavebným systémom.

   Spoločnosť Meissen používa inovačné stavebné prvky, ktoré pri minimálnej hrúbke dosa-
hujú najvyššie izolačné vlastnosti. Firma sa  na základe výstavby nízkoenergetických budov pre-
pracovala až k vlastnému stavebnému systému, vyvinula THREE systém ®. 
Tento systém je jedinečné spojenie najmodernejších stavebných materiálov v jednom staveb-
nom systéme. Ide o LVL drevo (vrstvené dyhové drevo), PUR/PIR stenové panely od nemeckej 
spoločnosti Linzmeier a horčíkové MgO dosky. Tieto tri materiály tvoria konštrukčný základ 
THREE systému ®, s ktorého pomocou môžete postaviť svoj dom tak, aby splnil všetky 
požadované vlastnosti pre štandard pasívneho, či dokonca nulového domu s minimálnou tepel-
nou stratou v zime a maximálnou ochranou pred horúčavami v lete. 
Spoločnosť Meissen používa pri výstavbe moderné materiály, čo zvyšuje rýchlosť výstavby, 
trvanlivosť, požiarnu odolnosť a v neposlednom rade zlepšuje pomer ceny a kvality. 
   THREE systém ®  je certifikovaný podľa európskeho technického posúdenia (ETA).
V rámci vývoja a výskumu spoločnosť Meissen spolupracuje s Technickou univerzitou vo 
Zvolene a spoločnosťou Linzmeier.

      Najnovším prírastkom v ponuke spoločnosti Meissen s.r.o. je produkt MODUL systém. 
Ponúka modulárne riešené bunky na báze Three systému ®, ktoré sú vzájomne kompatibilné, 
ponúkajú rôzne dispozičné riešenia, umožňuje variabilitu riešenia, efektivitu a ešte väčšiu 
rýchlosť realizácie ( = dostupné ihneď ). 
Efektívne rieši potrebu „rýchlej dostupnosti plnohodnotného bývania” pre jednotlivca, komunitu, 
obec, tretí sektor, sociálne služby či marginalizované skupiny.  

O spoločnos Meissen s.r.o.


