
Základní	  parametry	  
	  
HLAVNÍ	  HALA	  –	  konstrukční	  výška	  max.	  12m	  
	  
	  
BETONÁŘSKÉ	  PRÁCE	  

-‐ Nosná	  část	  –	  prefa	  konstrukce	  
-‐ Monolitická	  deska	  se	  zatížením	  5t/m2,	  bezprašné	  povrchová	  úprava,	  (ztužidlo	  se	  

vsypem)	  
	  

STŘECHA	  A	  FASÁDA	  
-‐ Fasáda	  sendvičové	  panely,	  jádro	  z	  minerální	  vlny,	  standardní	  barvy,	  vodorovná	  montáž	  
-‐ Střecha	  plochá,	  trapézová,	  plechová	  
-‐ 120mm	  (pro	  logistiku),	  200mm	  (pro	  výrobu)	  izolace	  z	  minerální	  vlny	  	  
-‐ Světlíky	  tvoří	  3%	  střešního	  pláště	  

	  
	  
DVEŘE	  

-‐ Vstupní	  dveře	  jsou	  hliníkové	  nebo	  ocelové,	  dveřní	  rámy	  lakované	  ve	  standardní	  barvě	  
-‐ Strukturované,	  fóliové	  dveře	  v	  kancelářských	  zónách	  
-‐ Kovové	  dveře	  v	  technických	  místnostech	  

	  
	  
ELEKTŘINA	  

-‐ Hlavní	  a	  vedlejší	  rozvodné	  skříně	  (vlastní	  trafo)	  
-‐ Hromosvod/uzemnění	  dle	  požadavku	  
-‐ Osvětlení:	  

• 200	  lux	  ve	  skladu	  
• 150	  lux	  v	  technických	  místnostech	  
• 500	  lux	  v	  kancelářích	  
• Nouzové	  osvětlení/východ	  (na	  kód)	  

	  
MECHANIKA	  

-‐	  Teplota	  5°C	  (pro	  logistiku),	  teplota	  18°C	  (20°)	  pro	  výrobu	  ve	  skladu	  při	  venkovní	  teplotě	  -‐
18°C	  a	  udržovat	  min.,	  návratnost	  vzduchu	  spotřebovaného	  v	  sociálních	  zařízení	  a	  kancelářích	  
dle	  požadavku	  20°C	  v	  kancelářské	  zóně,	  18°C	  v	  sociálních	  a	  dalších	  vnitřních	  prostorách	  při	  
venkovní	  teplotě	  –	  18°C	  

	  
 ADMINISTRATIVNÍ	  ČÁST 

-‐ Stěny	  jsou	  tvořeny	  sádrokartonem	  s	  tepelnou	  izolací	  tl.	  50	  mm	  minerální	  vlnou	  
-‐ Interiérové	  příčky	  ze	  standardních	  sádrokartonových	  desek	  
-‐ Všechny	  vnitřní	  stěny	  vymalované	  
-‐ Keramická	  dlažba	  20cm	  x	  20cm	  na	  chodbách	  
-‐ Koberec	  v	  kancelářských	  zónách	  
-‐ 60cm	  x	  60cm	  závěsné	  stropní	  panely	  
-‐ Okna	  s	  plastovými	  rámy	  (ve	  standardní	  RAL	  barvě)	  
-‐ Strukturované	  fóliové	  dveře	  se	  zárubněmi	  

	  
SOCIÁLNÍ	  ZAŘÍZENÍ	  

-‐ Keramická	  dlažba	  20cm	  x	  20cm	  –	  podlaha	  
-‐ Keramické	  obklady	  na	  stěně	  20cm	  x	  20cm	  (do	  výšky	  2m)	  
-‐ Závěsný	  podhled	  na	  stropě	  (60cm	  x	  60cm)	  

	  
TECHNICKÉ	  PROSTORY	  

-‐ Betonové	  podlahy	  
-‐ Keramické	  zdivo	  tl.	  19cm	  s	  omítkou	  a	  výmalbou	  
-‐ Kovové	  dveře	  a	  zárubně	  s	  nátěrem	  


