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KUTA CENTRUM Fitness style club

Projekt:

KUTA CENTRUM Fitness style club
Zelený pruh 95/97 ,140 00 Praha 4

Popis stavby a díla:
Stavba se nachází v jihovýchodní ásti Prahy.
Jedná se o sedmipodlažní hotelovou a restaura ní budovu, propojenou ze sedmipodlažním objektem.
Fitnes style club je vytvo en jako dvoupodlažní nástavba pod obloukovitou st echou s
výraznými vystupujícími okny a prosv tlenými st nami.
Sádrokartonové materiály jsou použity v rozsáhlých zaoblených a vysokých prostorech s požadavkem
na nadstandardní p esnost a atypické detaily s návazností na technologii budovy , profese, nosné
konstrukce. Podhledy, p edst ny a st ny mají speciální napojení na okna , osv tlení, zrcadla, akvárium.
Jsou použity hlavn u podhled materiálové kombinace z plexisklem a kovovými prvky.
Zvláštností je lenitý podhled nad barem (104a) a nad prostorem t žkých stroj (103b,c), ve kterém
jsou vsazena sv tla, sklo a plexisklo.
U SDK systému jsou použity speciální antivibra ní a akustické izolace a u v tšiny konstrukcí jsou
spln ny protipožární podmínky EI 30
V objektu jsou použity tyto vybrané prvky od výrobce RIGIPS:
PK21 podhled lenitý záklop RF 15
Podled do oblouku deskami Riflex, izolací URSA a par. Jutafol
SK 24 p í ka tl. 205 mm, dvojtý záklop RF 12,5 (RB)
SK 12 p í ka tl. 100-150 mm, dvojtý záklop RF 12,5 (RB)
Obkady sloup R30 a p edst ny
Obklad šachtové st ny PO EI 30 s izolací Airrock PZ
Sádrokartonové zákryty parapet a rozvod
Další navazujicí záme nické a interiérové práce
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