
PREFABRIKOVANÉ BUDOVY 
PRO SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 
ZAMĚSTNANCŮ



PŘÍKLADY VYUŽITÍ BUDOV 
PRO ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ:

 odpočinková místnost, 
 šatny, 
 technická místnost,
 záchody a sprchy,
 kuchyňka, 
 pokoje, 
 jídelna, 
 kanceláře,
 garáž a další.

PREFABRIKOVANÉ BUDOVY
PRO SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ

1. DODÁVKA NA KLÍČ
Na stavby dodáváme hotové prefabrikované 
budovy včetně technického zařízení. V našem 
výrobním závodě zhotovujeme železobetonové 
korpusy pomocí bezesparé technologie. 
Dále provádíme veškeré dokončovací práce 
v budovách včetně zateplení, elektroinstalací, 
rozvodů topení a rozvodů vody a kanalizace. 

2. RYCHLOST MONTÁŽE
Z výrobního závodu přepravujeme na stavbu  
kompletně připravenou budovu. Montáž 
dokončíme během jediného dne. Na investorovi  
zůstává příprava podkladního lože a napojení  
na inženýrské sítě. 

3. BEZ POŽADAVKŮ NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
Hotovou budovu dovezeme nákladním 
automobilem jako nadrozměrný náklad a na místo 
osadíme jeřábem. Nevyžadujeme žádné zvláštní 
zařízení staveniště a na stavbě nevyužíváme 
mokré stavební procesy. Budovu můžeme 
instalovat téměř za jakéhokoli počasí. 

4. BEZ NUTNOSTI ZÁKLADŮ
Samostatná budova nevyžaduje díky masívnímu  
betonovému korpusu základy. Tím se zjednodušuje  
i proces stavebního povolení. Pro usazení budovy  
postačí zhutnělé štěrkové lože. Pouze v případě  
více buněk, tzv. kombibudov, jsou nutné  
základové pasy.

5. LZE VYUŽÍT JAKO OPĚRNOU ZEĎ
Budovu lze osadit i do svahu. Samonosný  
železobetonový korpus může sloužit i jako  
opěrná zeď.

6. VYSOKÁ KVALITA PRACÍ  
Z VÝROBNÍHO ZÁVODU
Díky našim dlouhodobým a kvalifikovaným 
pracovníkům se můžete spolehnout na vysokou  
kvalitu řemeslného zpracování a do detailu  
promyšlenou stavbu.

7. ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Pro zadané zakázky zajišťujeme výrobní 
a částečně projektovou dokumentaci,  
která odpovídá aktuálním požadavkům norem. 

8. ROZŠIŘITELNOST
Jednotlivé korpusy lze snadno rozšířit jak 
v průběhu výstavby, tak v průběhu užívání. 
Budovy lze přistavět jak v ploše, tak do výšky.

9. PŘEMÍSTITELNOST
Budovu můžeme na požádání převézt a osadit  
na nové místo.

10. VARIABILITA PROJEKTU  
A MOŽNOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Záleží nám na tom, abyste mohli sami ovlivnit 
vzhled a vybavení budovy. Nabízíme mnoho 
různých povrchových úprav fasády i různé typy 
střech a střešních krytin. K dispozici je vám např. 

 volba barvy fasádních omítek,
  pohledové betony, lícové cihly, obklady z pásků 

Klinker nebo kamene, 
  fasády s palubkami nebo různými obkladovými 

deskami, 
 ploché a šikmé střechy, sedlové i valbové,
  skládané a plechové střešní krytiny, okrasné 

štěrky, zelené střechy.

PŮDORYS

 1 denní místnost
 2 předsíň s umyvadlem
 3 WC muži

 4 technická místnost
 5 WC ženy
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