MY VYROBÍME
VY POSTAVÍTE

Základním
kamenem naší
spolupráce
je pevné a trvalé
partnerství.

PŘEDSTAVENÍ
SPOLEČNOSTI
PURLIVE
NABÍZÍ
PURLIVE nabízí stavebním firmám, certifikovaným partnerům, veškerou možnou
podporu pro úspěch při získávání a realizaci zakázek. Naše podpora se opírá
o kvalitní tým pracovníků v projekci, výrobě, obchodě i marketingu a dlouholeté
zkušenosti ve stavebnictví.

Společnost PURLIVE se specializuje
na výrobu stavebních konstrukcí.
Tyto konstrukce jsou určeny především
realizačním firmám, které chtějí stavět
rodinné domy – dřevostavby, velmi rychle,
snadno a efektivně. Za tímto účelem byl
vyvinut a certifikován komplexní stavební
systém řešící veškeré stavební i technické
konstrukční detaily.

Pojďte do toho s námi! Společně stavbu
vymyslíme, my ji vyrobíme a Vy ji postavíte.

NÁŠ CÍL
PODPORA
PARTNERŮM

Náš cíl je vytvořit v rámci ČR síť autorizovaných partnerů, realizujících stavby
s využitím našich stavebních konstrukcí.
Pro naše partnery chceme být oporou
v jejich podnikání, v přípravné i realizační
fázi jejich projektů a k tomu nabídnout
maximální podporu a spolupráci.

• Technická podpora – projektanti, stavbyvedoucí (hotline).
• Obchodní podpora – aktivní účast zástupců PURLIVE při jednání s klienty.
• Školení, certifikace, asistence
na stavbách.
• Společný marketing.
Naši partneři díky stavebním konstrukcím • Využití zázemí firmy PURLIVE pro vlastní
obchodní jednání.
a systému výstavby PURLIVE získáva•
Sdílení kontaktů na potenciální zákazníky.
jí značnou konkurenční výhodu oproti
•
Statické výpočty.
firmám využívajícím standardní způsoby
•
Tvorba výrobní a montážní dokumentace.
výstavby. Sektor dřevostaveb je jediným
•
Autorský dozor stavby při montážích.
stavebním sektorem, který si i v době
•
Dodávka materiálů potřebných
recese zachoval výrazný růst a podíl dřevok
výstavbě.
staveb stále roste.
Nabízíme tak našim partnerům podíl
na úspěšně se rozvíjejícím trhu a k tomu
výhodu silného a spolehlivého partnera.

VÝHODY
SYSTÉMŮ
PURLIVE

Společně s univerzitami a výzkumnými ústavy jsme vyvinuli stavební konstrukce
a systém, které jsou do jisté míry unikátní,
a to jak svými vlastnostmi, tak pojetím
realizace staveb.
Cílem vývoje bylo nabídnout realizačním
firmám stavebně velmi jednoduchý, rychlý
a personálně nenáročný systém výstavby.
Neméně podstatné bylo nabídnout
na český trh konstrukce, které by splňovaly
nejpřísnější fyzikální a technické požadavky
a zařadily se tak na špičku toho, co současný trh dokáže nabídnout.
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•
•
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Vynikající tepelné a zvukové izolační vlastnosti
Vysoká požární odolnost
Vynikající odolnost proti vlhku
Zdravotní nezávadnost
Vysoká únosnost systému
Variabilita způsobu použití při individuálních návrzích
Minimalizace nezbytných technologických přestávek
Možnost montáže za nízkých teplot
Velmi vysoká životnost
Variabilita
Odolnost proti hlodavcům
Nižší personální náročnost

STAVEBNÍ
KONSTRUKCE
PURLIVE W
VYRÁBÍME
Nosné stavební konstrukce PURLIVE W
Velkoformátové nosné konstrukce (až 8 x 3m) vyráběné na míru konkrétnímu projektu.
Určené pro obvodové a vnitřní stěny, stropy a střechy.

VYRÁBÍME
Výplňové i nosné stavební konstrukce
PURLIVE SIP
Velikostně unifikované, vzájemně kompatibilní sendvičové konstrukce (panely)
s univerzálním využitím ve stěnách, stropech, střechách i podlahách.

Modelový příklad s vnějším zateplením EPS v tloušťce 100 mm
Tloušťka
konstrukce
(mm)

Součinitel
prostupu tepla
(U)

150
170
190
210
230

0,176
0,161
0,140
0,130
0,121

Tepelný odpor Max. rozměr
(R)
(mm)
5,52
6,03
6,96
7,53
8,10

8000 x 3000

Požární
odolnost (min)

REI 45

Je univerzální, požárně vysoce odolný,
variabilní stavební systém, který je určen
především pro oblast nízkoenergetické,
pasivní a v budoucnu i tzv. nulové výstavby.
Jednotlivé, zpravidla velkoformátové,
stavební dílce systému jsou vyráběny
jako sendvičová konstrukce. Konstrukce
jsou pomocí nejmodernějších technologií
vyplněny speciálně aplikovanou tvrdou,
litou, dvousložkovou PUR pěnou, která
díky jejímu současnému zalisování vytváří
z konstrukce monolitický celek.

STAVEBNÍ
KONSTRUKCE
PURLIVE SIP
Tloušťka
konstrukce (mm)

Součinitel prostupu
tepla (U)

110
130
150
170
190

0,270
0,218
0,184
0,158
0,139

Rozměr
Tepelný odpor (R) konstrukce
(mm)
3,709
4,579
5,448
6,318
7,187

3000 x 1250
2500 x 1250

Stavební izolační panely (SIP) jsou vyspělou
metodou výstavby, která přináší jedinečné
izolační vlastnosti a vysokou konstrukční
stabilitu při nízké hmotnosti. Oproti ostatním stavebním systémům a metodám
nabízí významné časové a finanční úspory.
Stavební izolační panely se používají
v podlahových, střešních, stěnových
a fasádních konstrukcích při stavbě budov
rezidenčních, komerčních, ale i občanské
vybavenosti. Jejich užití zajistí ekologicky
šetrné a energeticky velmi efektivní stavby.

JAK SPOLUPRACUJÍ
PARTNEŘI

Spolupráce s našimi partnery probíhá kontinuálně po celou dobu smluvního vztahu.
Společně jsme při marketingových aktivitách
i jednání s koncovými investory.
Po získání zakázky se PURLIVE postará o statický výpočet, výrobní a montážní dokumentaci,
výrobu a dodání konstrukcí.
Partner mezitím připravuje spodní stavbu tak,
aby na sebe vše navazovalo. Následuje velmi
rychlá a snadná montáž konstrukcí PURLIVE
a do cca 4 měsíců kompletní dokončení stavby.

...trvalá průběžná spolupráce s partnerem

Společný marketing

Podpis smlouvy
s investorem

Obchodní jednání
se zákazníky

... partneři zahajují zakázku

Tvorba projektové
dokumentace

... zahájení výkopových prací

Statické výpočty
14 dnů

Výrobní a montážní
dokumentace
7 dnů

c

c

14 dnů

c

... pokračuje partnerská stavební firma

Výroba stavebních
prvků PURLIVE

Základová deska

Dovoz stavebních
prvků na stavbu
7 dnů

c

1 den

c

Montáž nosných
konstrukcí PURLIVE
28 dnů

c

Střešní konstrukce
7 dnů

c

Dokončení stavby „na klíč“
14 dnů

c

60 dnů

c

Purlive spol. s r.o.
Rybníky VII 5547
760 01 Zlín
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