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MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ FASÁDY:

HLINÍKOVÁ LAMELA 1000/200mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - imitace chromování

+189,500

+194,200

+204,040

+186,000

+35,500

+32,000

+28,500

+6,200
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01

ZASKLENÍ DRUHÉHO PLÁŠTĚ FASÁDY, SKLENĚNÉ SEGMENTY V OCELOVÉ KONSTRUKCI02

PRVNÍ PLÁŠŤ FASÁDY - LOP - Sloupko-příčková fasáda Aluprof, izolační trojsklo+hliníkové sloupky+hliníkové příčle03

ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY - různé průřezy, dle pozice v objektu04

OCELOVÁ POMOCNÁ KONSTRUKCE ZASKLENÍ DRUHÉHO PLÁŠTĚ05

OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE DRUHÉHO PLÁŠTĚ - kotveno do nosné železobetonové konstrukce budovy06
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23,09%

+194,200

+196,700

+204,880

+192,700

23,09%

S.01

S.02

S.XX

IW.02

DETAIL A
Iz=135,75 (cm4)

K432154X
Iy=30,64 (cm4)

80371218

Iz=135,75 (cm4)
K432154X

Iy=30,64 (cm4)

Iz=135,75 (cm4)
K432154X

Iy=30,64 (cm4)
80371218

Iz=135,75 (cm4)
K432154X

Iy=30,64 (cm4)
80371218

80371218

80371218

Iz=135,75 (cm4)
K432154X

Iy=30,64 (cm4)
80371218

80371218

Iz=135,75 (cm4)
K432154X

Iy=30,64 (cm4)
80371218

5%
+194,130

+192,500

+192,200

+189,500

+189,025

+189,220

+188,697

+186,000

+185,520

+185,720

+185,195

+198,800

+200,905

+202,740

+204,040

Fasádní systém Aluprof MB-SR50N ZS
(sloupkopříčková fasáda s integrov. žaluzíí)
-izolační trojsklo+ sloupky+příčle

S.02

Fasádní systém MB-SR50N ZS
(sloupkopříčková fasáda s integrov. žaluzíí)
-tepelná izolace tl.125mm
-izolační trojsklo+ sloupky+příčle

Ocelová deska kotvená do železobetonového průvaku tl. 20mm

Hliníková lamela kotvená přes ocelové příložky k ocelové
desce, ta je následně kotvena
Zasklení druhého pláště, vložené do ocelové pomocné konstrukce

Železobetonová atika tl.600mm

Hydroizolační fólie TPO/FPO, Mapeplan T B
Geotextílie
Desky z pěnového polystyrenu, EPS 100
Polyuretanové lepidlo pro lepení izolace
Desky z pěnového polystytrenu, EPS 100
Polyuretanové lepidlo pro lepení izolace
SBS modifikovaný asfalt, Glastek Al 40 mineral
Asfaltová penetrační emulze

Železobetonová monolitická deska
Vápenná omítka/penetrace/malba

Prané říční kamenivo frakce 16-22 (kačírek)
Netkaná textilie z polypropylenových vláken

SDK podhled

S.13

S.02

S.02

S.04

IW.01

Šroub kotvící konzolu do ocelové kotevní desky
Ocelová příložka kotvící hliníkovou lamelu k ocelové konzole 200x25mm

Zateplení atiky tepelnou izolací EPS tl. 100mm

Zasklení druhého pláště

integrovaný žaluziový kaslík tl. 180mm
hliníková příčle sloupkopříčkové fasády 188,5x50mm
izolační trojsklo -sloupkopříčkový systém
hliníkový sloupek sloupkopříčkové fasády tl.189mm
vodící lanko exteriérové žaluzie tl.5mm

S.01

S.13

S.02 Fasádní systém MB-SR50N ZS
(sloupkopříčková fasáda s integrov. žaluzíí)
-izolační trojsklo+ sloupky+příčle

S.02

S.02 Fasádní systém MB-SR50N ZS
(sloupkopříčková fasáda s integrov. žaluzíí)
-izolační trojsklo+ sloupky+příčle

S.02

S.02 Fasádní systém MB-SR50N ZS
(sloupkopříčková fasáda s integrov. žaluzíí)
-izolační trojsklo+ sloupky+příčle

S.02

S.02 Fasádní systém MB-SR50N ZS
(sloupkopříčková fasáda s integrov. žaluzíí)
-izolační trojsklo+ sloupky+příčle

S.02

S.04

ZÁKLAD POD MRAKODRAPEM ZÁKLAD POD GARÁŽEMI

VRCHOL BUDOVY

NEJVYŠŠÍ BOD LAMELY E

NEJVYŠŠÍ BOD LAMELY D

NEJVYŠŠÍ BOD LAMELY C

NEJVYŠŠÍ BOD
LAMELY B

NEJVYŠŠÍ BOD
LAMELY A
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+204,660

NEJVYŠŠÍ BOD LAMELY F

Hliníková lamela  1000x200mm kotvená přes ocelové příložky
k ocelové konzole, ta je následně kotvena do železobetonového
průvlaku

Ztužení druhého pláště ocelovými profily Ø300mm, ty jsou kotveny
do nosné železobetonové kostrukce v oblasti atiky

Hliníková lamela  1000x200mm kotvená přes ocelové příložky
k ocelové konzole, ta je následně kotvena do železobetonového
průvlaku

Hliníková lamela  1000x200mm kotvená přes ocelové příložky
k ocelové konzole, ta je následně kotvena do železobetonového
průvlaku

Hliníková lamela  1000x200mm kotvená přes ocelové příložky
k ocelové konzole, ta je následně kotvena do železobetonového
průvlaku

Hliníková lamela  1000x200mm kotvená přes ocelové
příložky k ocelové konzole, ta je následně kotvena do
železobetonového průvlaku

Hliníková lamela  1000x200mm kotvená přes ocelové
příložky k ocelové konzole, ta je následně kotvena do
železobetonového průvlaku

Zasklení druhého pláště, vložené do ocelové pomocné konstrukce

Zasklení druhého pláště, vložené do ocelové pomocné konstrukce

Zasklení druhého pláště, vložené do ocelové pomocné konstrukce

Zasklení druhého pláště, vložené do ocelové pomocné konstrukce

Zasklení druhého pláště, vložené do ocelové pomocné konstrukce

OCELOVÁ KOSTRA SKLENĚNÉHO DRUHÉHO PLÁŠTĚ Ø50mm
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ZTUŽENÍ ŠPIČKY DRUHÉHO PLÁŠTĚ OCEL. PROFILEM Ø300mm

ZTUŽENÍ ŠPIČKY DRUHÉHO PLÁŠTĚ OCEL. PROFILEM Ø300mm

Oplechování atiky Cu plechem, tl. 0,6mmmm
Plechová šablona z Cu pro přikotvení oplechování tl. 0,9mm
Hydroizolační fólie TPO/FPO, Mapeplan T B
Geotextílie Netex
Dřevěná fošna smrková
Železobetonová atika

Kotvící ocelový vrut 6/120, osová vzdálenost 750mm+ hmoždinka RWLBLOCK 10/70
Kotvící ocelový hřeb 2.5x60mm, osová vzdálenost 300mm

Kotvící ocelový hřeb 2.5x60mm, osová vzdálenost 300mm

Klín 200x200 ze smrkového dřeva
(hydroizolace)

Kotvení tepelné izolace EPS k železobetonové atice
tl.100mm

profily R-CD nosné
závěs SDK pohledu Rigips d.360mm
kotvení do stropu

profily R-CD montážní
Sádrokartonové desky Rigips

pružný tmel

profily R-CD nosné
závěs SDK pohledu Rigips d.360mm
kotvení do stropu

profily R-CD montážní
Sádrokartonové desky Rigips

pružný tmel

profily R-CD nosné
závěs SDK pohledu Rigips
kotvení do stropu

profily R-CD montážní
Sádrokartonové desky Rigips

pružný tmel

profily R-CD nosné
závěs SDK pohledu Rigips
kotvení do stropu

profily R-CD montážní
Sádrokartonové desky Rigips

pružný tmel

profily R-CD nosné
závěs SDK pohledu Rigips
kotvení do stropu

profily R-CD montážní
Sádrokartonové desky Rigips

pružný tmel

ocelové táhlo vynášecí ocelovou konzolu druhého pláště Ø50mm

ocelové táhlo vynášecí ocelovou konzolu druhého pláště Ø50mm

ocelové táhlo vynášecí ocelovou konzolu
druhého pláště Ø50mm

ocelové táhlo vynášecí ocelovou konzolu
druhého pláště Ø50mm

integrovaný žaluziový kaslík tl. 180mm
hliníková příčle sloupkopříčkové fasády 188,5x50mm
izolační trojsklo -sloupkopříčkový systém
hliníkový sloupek sloupkopříčkové fasády tl.189mm
vodící lanko exteriérové žaluzie tl.5mm

integrovaný žaluziový kaslík tl. 180mm
hliníková příčle sloupkopříčkové fasády 188,5x50mm
izolační trojsklo -sloupkopříčkový systém
hliníkový sloupek sloupkopříčkové fasády tl.189mm
vodící lanko exteriérové žaluzie tl.5mm

integrovaný žaluziový kaslík tl. 180mm
hliníková příčle sloupkopříčkové fasády 188,5x50mm
izolační trojsklo -sloupkopříčkový systém
hliníkový sloupek sloupkopříčkové fasády tl.189mm
vodící lanko exteriérové žaluzie tl.5mm

integrovaný žaluziový kaslík tl. 180mm
hliníková příčle sloupkopříčkové fasády 188,5x50mm
izolační trojsklo -sloupkopříčkový systém
hliníkový sloupek sloupkopříčkové fasády tl.189mm
vodící lanko exteriérové žaluzie tl.5mm

integrovaný žaluziový kaslík tl. 180mm
hliníková příčle sloupkopříčkové fasády 188,5x50mm
izolační trojsklo -sloupkopříčkový systém
hliníkový sloupek sloupkopříčkové fasády tl.189mm
vodící lanko exteriérové žaluzie tl.5mm

Termoplastický bobtnavý pásek INDU-FLEX-CJ13
Betonitový prášek či pasta (Schomburg)
Výztuž piloty
Vylití piloty betonem

Podkladní beton C16/20
Betonitová rohož CEMtobent CS

Výztuž základové desky

Termoplastický bobtnavý pásek INDU-FLEX-CJ13
Betonitový prášek či pasta (Schomburg)

Výztuž piloty
Vylití piloty betonem

Podkladní beton C16/20
Betonitová rohož CEMtobent CS

Výztuž základové desky

oddilatování těchto dvou částí oddilatování těchto dvou částí

ocelové zábradlí k servisní lávce
(v.1100mm)

servisní lávka z pororoštu 34/19mm určená
pro správu domu (mytí oken, opravy,aj.)

ocelové madlo zábradlí
(Ø25mm)

ocelové zábradlí k servisní lávce
(v.1100mm)

servisní lávka z pororoštu 34/19mm určená
pro správu domu (mytí oken, opravy,aj.)

ocelové madlo zábradlí
(Ø25mm)

servisní lávka z pororoštu 34/19mm určená
pro správu domu (mytí oken, opravy,aj.)

servisní lávka z pororoštu 34/19mm určená
pro správu domu (mytí oken, opravy,aj.)

servisní lávka z pororoštu 34/19mm určená
pro správu domu (mytí oken, opravy,aj.)

Iz=135,75 (cm4)
K432154X

Iy=30,64 (cm4)
80371218

Iz=135,75 (cm4)
K432154X

Iy=30,64 (cm4)
80371218

Hliníková lamela  1000x200mm kotvená přes ocelové
příložky k ocelové konzole, ta je následně kotvena do
železobetonového průvlaku
Zasklení druhého pláště, vložené do ocelové pomocné konstrukce

Podlahová stěrka - Epotec QS, RAL 7035, tl.2mm

Komponent D -  křemičitý písek, tl. 10mm
Epotec Primer SF, tl.12,8mm

Vyrovnávací jemnozrnná stěrka, tl.2mm
Penetrace povrchu, tl.1mm
Betonová mazanina + kari síť, tl.50mm

Kročejová izolace ISOVET TDPT, tl.65,2mm
Penetrační nátěr (ref. Dekprimer), tl.2mm
Železobetonová deska, tl.250mm

PE fólie, tl.1mm

Vápenná omítka/penetrace/malba, tl.10mm

Podlahová stěrka - Epotec QS, RAL 7035, tl.2mm

Komponent D -  křemičitý písek, tl. 10mm
Epotec Primer SF, tl.12,8mm

Vyrovnávací jemnozrnná stěrka, tl.2mm
Penetrace povrchu, tl.1mm
Betonová mazanina + kari síť, tl.50mm

Kročejová izolace ISOVET TDPT, tl.65,2mm
Penetrační nátěr (ref. Dekprimer), tl.2mm
Železobetonový průvlak, v.650mm

PE fólie, tl.1mm

Vápenná omítka/penetrace/malba, tl.10mm

+189,500

+192,200

2x Šroub kotvící příložku k ocelové konzole

2x Šroub kotvící příložku k ocelové konzole

Ocelová deska kotvená do železobetonového průvaku tl. 20mm
Šroub kotvící konzolu do ocelové kotevní desky
Ocelová příložka kotvící hliníkovou lamelu k ocelové konzole 200x25mm

Zasklení druhého pláště

2x Šroub kotvící příložku k ocelové konzole

Ocelová deska kotvená do železobetonového průvaku tl. 20mm
Šroub kotvící konzolu do ocelové kotevní desky
Ocelová příložka kotvící hliníkovou lamelu k ocelové konzole 200x25mm

Zasklení druhého pláště

2x Šroub kotvící příložku k ocelové konzole

2x Šroub kotvící příložku k ocelové konzole

2x Šroub kotvící příložku k ocelové konzole

Dřevěná dubová podlaha, tl.10mm
Desky z dřevěných vláken pro vyrovnání
nerovností tl.5,5mm
Vyrovnávací jemnozrnná stěrka, tl.0,3mm

Betonová mazanina + kari síť, tl.50mm
Systémová deska pro pokládku potrubí
podlahového vytápění
PE fólie,tl.1mm

Kročejová izolace ISOVET TDPT, tl.82,9mm
Železobetonová nosná konstrukce, tl.250mm
Vápenná omítka/penetrace/malba, tl.10mm

Penetrace povrchu, tl.0,3mm

Dřevěná dubová podlaha, tl.10mm
Desky z dřevěných vláken pro vyrovnání
nerovností tl.5,5mm
Vyrovnávací jemnozrnná stěrka, tl.0,3mm

Betonová mazanina + kari síť, tl.50mm
Systémová deska pro pokládku potrubí
podlahového vytápění
PE fólie,tl.1mm

Kročejová izolace ISOVET TDPT, tl.82,9mm
Železobetonový průvlak, tl.650mm
Vápenná omítka/penetrace/malba, tl.10mm

Penetrace povrchu, tl.0,3mm

Vodou ředitelná, tónovatelná akrylátová emulzní
barva pro nátěry stěn a stropů v interiéru.

Matná, vysoce omyvatelná disperzní
malířská barva  s hydrofobními vlastnostmi

profily R-CD nosné
závěs SDK pohledu Rigips d.360mm
kotvení do stropu

profily R-CD montážní
Sádrokartonové desky Rigips

pružný tmel

Dřevěná dubová podlaha, tl.10mm
Desky z dřevěných vláken pro vyrovnání
nerovností tl.5,5mm
Vyrovnávací jemnozrnná stěrka, tl.0,3mm

Betonová mazanina + kari síť, tl.50mm
Systémová deska pro pokládku potrubí
podlahového vytápění
PE fólie,tl.1mm

Kročejová izolace ISOVET TDPT, tl.82,9mm
Železobetonová nosná konstrukce, tl.250mm
Vápenná omítka/penetrace/malba, tl.10mm

Penetrace povrchu, tl.0,3mm

Hliníková lamela  1000x200mm kotvená přes ocelové
příložky k ocelové konzole, ta je následně kotvena do
železobetonového průvlaku
Zasklení druhého pláště, vložené do ocelové pomocné konstrukce

Hliníková lamela  1000x200mm kotvená přes ocelové
příložky k ocelové konzole, ta je následně kotvena do
železobetonového průvlaku
Zasklení druhého pláště, vložené do ocelové pomocné konstrukce

Hliníková lamela  1000x200mm kotvená přes ocelové
příložky k ocelové konzole, ta je následně kotvena do
železobetonového průvlaku
Zasklení druhého pláště, vložené do ocelové pomocné konstrukce

Hliníková lamela  1000x200mm kotvená přes ocelové
příložky k ocelové konzole, ta je následně kotvena do
železobetonového průvlaku
Zasklení druhého pláště, vložené do ocelové
pomocné konstrukce

Keramická dlažba ref. Atlas Concorde Lims Ivory Matte 750/750/9mm, tl.10mm
Spárovací hmota-průběžná šířka spáry 1,5-2mm v obou směrech

hmota na bázi cementu pro lepení keram. obkladů a dlažeb, tl.2mm
hydroizolační disperzní nátěr, tl.1mm
nátěr na bázi akrylátové disperze
Betonová mazanina + kari síť, tl.54mm
Systémová deska pro pokládku potrubí podlahového vytápění
PE fólie, tl.1mm
Kročejová izolace ISOVET TDPT , tl.82mm
Železobetonová nosná konstrukce, tl.250mm
Vápenná omítka/penetrace/malba, tl.10mm

Keramická dlažba ref. Atlas Concorde Lims Ivory Matte 750/750/9mm, tl.10mm
Spárovací hmota-průběžná šířka spáry 1,5-2mm v obou směrech

hmota na bázi cementu pro lepení keram. obkladů a dlažeb, tl.2mm
hydroizolační disperzní nátěr, tl.1mm
nátěr na bázi akrylátové disperze
Betonová mazanina + kari síť, tl.54mm
Systémová deska pro pokládku potrubí podlahového vytápění
PE fólie, tl.1mm
Kročejová izolace ISOVET TDPT , tl.82mm
Železobetonová nosná konstrukce, tl.250mm
Vápenná omítka/penetrace/malba, tl.10mm

S.03

S.03

S.04

IW.01
Vodou ředitelná, tónovatelná akrylátová emulzní
barva pro nátěry stěn a stropů v interiéru.
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Keramická dlažba interiérová, tl.5mm
Spárovací hmota na bázi anorganických pojiv, plniv a modif. přísad
Flexibilní lepidlo pro lepení keramických dlažeb, tl.1mm

Penetrace povrchu, tl.1mm

EPS 200S, tl.102mm

Železobetonová nosná konstrukce, tl.250mm
Vápenná omítka/penetrace/malba, tl.10mm

Hydroizolační stěrka vytažená do výšky 20cm na stěnu, tl.1mm

Betonová mazanina + kari síť, tl.35mm
Systémová deska pro pokládku potrubí podlahového vytápění

Asfaltový pás (ref. Elastek 40 Special Mineral) celoplošně natavený, tl.4mm
Penetrační nátěr (ref. Dekprimer), tl.1mm

Hliníková lamela  1000x200mm kotvená přes ocelové
příložky k ocelové konzole, ta je následně kotvena do
železobetonového průvlaku
Zasklení druhého pláště, vložené do ocelové
pomocné konstrukce

hliníkový sloupek sloupkopříčkové fasády tl.189mm

S.02 Fasádní systém Aluprof MB-SR50N ZS
(sloupkopříčková fasáda s integrov. žaluzíí)
-izolační trojsklo+ sloupky+příčle

S.02

hliníkový sloupek sloupkopříčkové fasády tl.189mm

rám skleněných vstupních dveří, otevíravé

vtupní prosklené dveře vložené do sloupkopříčkové fasády
otevíravé

kotvení nosné ocelové konstukce druhého pláště do železobetonové
stropní desky, přes patní desku, 12x šroubě přichyceno

dilatace nosné konstrukce - stropní desky a průvlaku, dilatační trn
skrytý rám dveří  v podlaze, kotveno přes "Z" profil, tepelně izolováno

Vysokopevnostní dvouvrstvá betonová dlažba, tl.40mm
Vzduchá mezera+ plastové terče + ochranná fólie, tl.16,8mm
Fólie z měkkého PVC. tl.1,8mm
Desky z polyisolyanurátu,  tl.120mm
Spádové klíny z pěnového polystyrenu, tl.20mm
SBS modifikovaný asfaltový pás, tl.4mm
Asfaltová penetrační emulze
Železobetonová monolitická deska, tl.250mm

Vápenná omítka/penetrace/malba, tl.10mm

Podlahová stěrka - Epotec QS, RAL 7035; na stěnu vytažený fabion, tl.20mm
Komponent D -  křemičitý písek, tl.20mm
Epotec Primer SF, tl.10mm
Vyrovnávací jemnozrnná stěrka (např. Cemix Polynivela plus ), tl.2mm
Penetrace povrchu, tl.1mm
Betonová mazanina + kari síť, tl.100mm

EPS 200S, tl.191mm

Penetrační nátěr (ref. Dekprimer), tl.1mm
Železobetonová základová deska, tl.1200mm

PE fólie,tl.1mm

2x asfaltový pás (ref. Elastek 40 Special Mineral) celoplošně natavený, tl.4mm

Podkladní beton, tl.200mm

S.09 S.08

odvodňovací kanálek před vstupem

Podlahová stěrka - Epotec QS, RAL 7035; na stěnu vytažený fabion, tl.20mm
Komponent D -  křemičitý písek, tl.20mm
Epotec Primer SF, tl.10mm
Vyrovnávací jemnozrnná stěrka (např. Cemix Polynivela plus ), tl.2mm
Penetrace povrchu, tl.1mm
Betonová mazanina + kari síť, tl.100mm

EPS 200S, tl.191mm

Penetrační nátěr (ref. Dekprimer), tl.1mm
Železobetonová základová deska, tl.600mm

PE fólie,tl.1mm

2x asfaltový pás (ref. Elastek 40 Special Mineral) celoplošně natavený, tl.4mm

Podkladní beton, tl.200mm

S.09

dilatace nosné konstrukce - dilatační spára v pohledu, zdvojení sloupů
tl.50mm

dilatace základové konstrukce - dilatační spára v
řezu, tl.50mm
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