
Dřevostavba roku 2015 – seznam výherců 
 
Seznam výherců všech cen věnovaných do soutěže Dřevostavba roku 2015. Uvedena jsou 
uživatelská jména výherců tak, jak se registrovali při hlasování v soutěži.  
Výherce, jimž nebyly ceny předány na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže na veletrhu 
Dřevostavby, budeme kontaktovat emailem. 
 
Hlavní výhry 
 
Projektová dokumentace zahrnující návrh včetně 3D vizualizace a projekt pro stavební povolení 
na srub nebo roubenku     
greslova@email.cz 
 
Kompletní projekt domu z nabídky Novahome.cz, včetně osazení na pozemek  
Simonac  
 
Prémiové výhry 
 
Výroba a montáže oken dle vlastního výběru od firmy OKNA.EU v hodnotě 40 000 Kč  
Burgetka 
 
Vzduchovody pro větrání s rekuperací tepla a vlhka od firmy AIR Partners v hodnotě 25 000 Kč 
AndrejKucma 
 
VIP pobyt na dvě noci pro dvě osoby v čtyřhvězdičkovém hotelu v Rakousku od výrobce 
podlah  Admonter v hodnotě 25 000Kč        
lubos.iva 
 
Komínový systém Domus 170 mm, výška 6 m, od firmy EFFE DUE v hodnotě 20 100 Kč  
mulik 
 
Výběr koupelnové keramiky od společnosti Lasselsberger včetně grafického návrhu v hodnotě 
20 000 Kč 
mysak 
 
Projekt kořenové čističky odpadních vod či zahradního jezírka s přírodním čištěním od 
sdružení  Kořenovky.cz v hodnotě 17 000 Kč.       
Miska282 
 
Závěsná houpačka Barcelona od společnosti Dimenza v hodnotě 10 990 Kč.   
dluuu 
 
Další výhry 
 
Skládací set zahradního nábytku Sydney od společnosti Dimenza v hodnotě 9 990 Kč.  
buddy 
 
Krmítko s rákosovou čepicí včetně opracované nohy nesoucí krmítko v hodnotě 8 000 Kč 
od společnosti Atiss. 
Sentice 
 
Projekt větrání s rekuperací tepla a vlhka od firmy AIR Partners  v hodnotě 8 000 Kč.  
truhlik4 
 
Víkendový pobyt v dřevostavbě Futura Freestyle v Pulečném od společnosti Domesi  
v hodnotě 5 800 Kč        
Ilya Lobukin 
 
Vnitřní disperzní malířská barva ETERNAL IN s exklusivní bělostí od firmy AUSTIS na 800 m2  
v hodnotě 5 500 Kč.        



Belka 
 
 
Balíček produktů zn. EMOS Lighting (2 ks reflektor Futura 20 W, 2 ks světelný vánoční řetěz)  
v hodnotě 5000 Kč.        
JanaV 
 
Dřevěná socha vyřezaná motorovou pilou ze smrkového kmene od firmy Sruby Pacák v 
hodnotě cca 4 000 Kč.        
311hana 
 
Elektroinstalační materiál od firmy KOPOS Kolín v hodnotě 1 500 Kč.    
OndřejPavka 
 
Topná rohož EKOHEAT MAT 160 1 m2 od firmy EKOTERM v hodnotě 1 467 Kč.  
HanaLukavice 
 
5x VIP karta pro dvě osoby na všechny veletrhy pořádané firmou ABF a.s. v roce 2016  
vikipot 
Jana Ptáčková 
      
5x cyklistický dres Lapierre Novatop od firmy Agrop Nova v hodnotě 1 000 Kč   
pradlanka     
fajsko 
Pisatel 
Tomáš Korbel 
viiry 
 
1x poukázka na nákup knih z vydavatelství GRADA Publishing v hodnotě 900 Kč   
mikulinka 
     
20x roční volná vstupenka do Podorlického skanzenu v Krňovicích  pro dvě osoby od 
Dřevozpracujícího družstva Krňovice       
Nebyl zájemce 
 
 
50x předplatné časopisu DŘEVO&stavby       
PRAVDA 
tomas.paprstein 
Jana109 
fojtikj 
Marie1 
Ilya Lobukhin 
tomas.paprstein 
anna.sosh 
paprstein 
 
50x předplatné časopisu sruby&roubenky       
Marie1 
Jana109 
alesspirek 
Katerina Aschermannova 
 
100x předplatné časopisu ZAHRADA v obrazech       
alfons 
Eva Klírová 
Jana109 
jana6969 
Marie1 
rene.sekerka 



Sona Kyselova 
Zpravodaj 
Cestmir 
Evulka221 
hopla007 
Jana Pavlíčková 
macepe 
malano 
marvin 
PRAVDA 
livana 
 
 
PRO VOBIS s.r.o. 
8.2.2016 
 


