


STANDARDY

STAVEBNĚ-TECHNICKÉ



Obvodové a vnitřní zdivo

Nosné svislé konstrukce: 
zděné – cihelné, případně smíšené s probíhajícími 
původními masivními zděnými komíny a ocelová 
nosná konstrukce krovu 

Nenosné svislé konstrukce: 
sádrokartonové bytové a mezi-bytové příčky, vždy 
2x opláštěné, nezasahující do staticky domu; 
izolační SDK před-stěny v koupelnách

Stropy:
Nosné ocelovo–betonové, trapézové plochy 
osazené na ocelové nosníky, následně 
betonováno, vyztuženo kari sítí, 2x SDK podhledy, 
u galerií Fermacellové desky na ocelovém roštu 

Akustické mezibytové stěny

Střecha

Nová střešní keramická krytina z režné dvojité 
bobrovky s korunovým krytím, ocelové vaznice 
a sloupky s vloženými dřevěnými krokvemi, 
izolační vrstvy z minerální izolace, 2x tepelná 
izolace minerální vata Knauf, 2x SDK Knauf

Střecha šikmá sklon 36°a 33°

• střešní keramická krytina 18x38 - režná 
dvojitá bobrovka, korunové krytí

• protisněhová opatření
• dřevěné krokve 100x180 / tep. izolace 

mezi vložená mezi krokvemi
• sádrokartonový podhled KNAUF 

D112a.cz, 2x GKB 12,5 (v koupelnách 2x
GKBi) (EI 30) 25 mm



Podlahy

Společné prostory:
Suchá skladba podlahy s akustickou 
izolací, Fermacell desky 

Byty:
Betonová stropní deska, akustická izolace, 
fermacell desky, dřevěná podlaha Masar

Chodby, schodiště

Oprava omítek, malba, doplnění historické 
dlažby

Schody a dveře (byty)

Ocelové schodiště s dřevěnými nášlapy

Bezpečnostní protipožární vstupní dveře

Kompletní oprava historické fasády vč. 
výměny parapetních plechů 
a špaletových oken 

Fasáda



Okno balkonové

EXTERIÉR - AL RAL 8004 (7016) oplechování 
do krytiny bobrovky, sklon
cca 35 st.

INTERIÉR - masiv borovice - 1x impregnace, 
2x vysokotlaký nástřik RAL
7043

ZASKLENÍ - izolační trojsklo Ug = 0,6 
W/m2K, pro 4 západní ateliéry
protisluneční vrstva

Okna střešní – ateliérová 

dřevo: borovice
nátěr: RAL
výplň: 4-16C+-4 U 1,1/teplá hrana



Rekuperace, klimatizace

Zn. Mitsubischi s možností vytápění 

Hliníkové lamelové venkovní žaluzie 

Žaluzie

Ocelová nosná konstrukce, čirá prosklená 
výtahová šachta s kovovou vnitřní kabinou, 
bezbariérový přístup

Výtah

Vytápění

Plynový kotel, Cu rozvody, designové radiátory 



Kontaktujte nás

Ing. Šárka Tichá

sarka.ticha@luxent.cz

+420  734 445 445

Projekt je ve výstavbě a standardy mohou procházet změnami (při zachování úrovně kvality).

Exkluzivní prodejce


