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LVL nosník skleník
60/400, ztužení ocel táhly

I-OSB nosníky
60/400, zavětrování, LVL ztužení

OSB bednění
P+D, OSB4, fce parozábrany

LVL nosníky 
výměna z LVL, OSB bednění

ŽB strop 
prefa konstrukce

Glulam nosníky 
skelet z lepeného dřeva

ŽB jádro 
prefa díly, prostorová tuhost

Glulam sloupy 
skelet z lepeného dřeva

LVL nosníky 
výměna  z LVL, OSB bednění

ŽB strop 
prefa konstrukce

CLT panel s vnitřním roštem 
do krajů kotvení LOP 

akustika - VPC drť

ŽB strop 
prefa konstrukce

ŽB strop, základová deska 
monolitická konstrukce

ŽB konstrukce 1PP 
kce z prefa dílů, pohledový beton

ŽB základová deska 
deska založena ma TI - XPS

Glulam sloupy 
skelet z lepeného dřeva

Glulam nosníky 
skelet z lepeného dřeva

zastřešení skleníku 
LOP, izolační trojsklo, stínící lamely

integrované matné FV panely 
systémové kotvení FV GSE-integration FR

plocha zelená střecha 
extenzivní, intenzivní střecha

nadkrokevní inzolace + HI DHF deska 
recyklovaná minerální vlna

LVL nosík skleník 
60/400 , ztužení ocel táhly

I-OSB nosník 
foukaná celulóza z recykl. papíru

OSB bednění 
fce parozábrany, P+D OSB4, Isover vario

TI instalační rovina 
rigips, recykl. minerální vlna, biodeska

akusticky pohltivý podhled 
S-G ecophoon solo circle

systémový SDK zavěšený podhled 
prostor hygienického zázemí

epoxidová podlaha - skleník vlastní mikroklima 
TI min. vlna - stěny, podlaha, dle vlhkosti a PBS

skleněný světlík třída - chodba 
SGG stadip silence, silence folie, 16 mm, Rw = 42 dB

kaučuk. podlaha, R´w= 56 dB, L´w= 52 dB 
rigips podlahový dílec, recykl. min. vlna

skleněná bezrámová příčka 
rám d-h, PO, bezbariér

integrovaná SDK příčka R´w= 51 dB 
rigips, recykl. min. vlna, biodeska

variabilní SDK příčka R´w= 54 dB 
rigips, recykl. min. vlna, biodeska

ŽB konstrukce 
pohledový beton

CLT panel s vnitřním roštem 
do krajů kotvení LOP 

akustika - VPC drť

přiznaný dřevěný lepený skelet 
glulam + LVL nosné prvky

akustická instalační rovina 
rigips, recykl. min. vlan, biodeska

systémový SDK podhled rigips 
prostor hygienického zázemí

systémový SDK podhled rigips 
prostor hygienického zázemí

kaučuk. podlaha EmiCode EC1, útlum 6dB 
rigips podlahový dílec, recycl. min. vlna

variabilní SDK příčka, R´w= 54 dB 
rigips, recycl. min. vlna, biodeska

variabilní SDK příčka, R´w= 51 dB 
rigips, recycl. min. vlna, biodeska

vstupní dveře s bočním světlíkem 
rám d-h, PO, bezbariér, aku sklo

ŽB konstrukce 
pohledový beton

přiznaný dřevěný lepený skelet 
glulam + LVL nosné prvky

stavba z prebrikovaných modulů 
lehkého obvodového pláště

ověřené stavebně konstrukční detaily 
promyšlené montážní spoje

flexibilní a variabilní řešení

modularita jednotlivých prvků 
velkoformátové panely LOP

použití materiálů a metod s cílem 
minimalizace uhlíkové stopy

nosná rámová kce z lepeného dřeva 
kotveno kotvami do CLT panelů a LVL výměn

použití přírodních materiáů a recyklátů 
celulóza z recykl. papíru, recykl. min. vlna
polykarbonát z recykl. plastu,...

panely přesně rozkresleny a vyrobeny
v podmínkách výrobní haly až do kompletace
kromě vnitřní instační předstěny

kvalitní tepelně izolační vlastnosti, skladba
panelů dle požadavků pro pasivní domy U,pas20

vysoká vzduchotěstnost obálky 
parozábrana OSB4 P+D, přepelno páskami 
spoje panelů utěsněna přelepy

panely navrženy dle požadovaných
akustických požadavků 
spoje ošetřeny proti kročejovému mostu

tepelně izolační trojsklo 
dřevěná rámová konstrukce 
meziskelní rámeček swisspacer

po dožití stavby možná kompletní recyklace
obvodového pláště

panely navrženy s odpovídající požárná odolností
plášť z SDK desek + nehořlavá tepelná izolace

na stavbě panely montovány jako hotové prvky 
minimalizace chyb a mokrého procesu a rychlost

axonometrie kompletačních prací axonometrie hrubé stavby

axonometrie řešení lehkého obvodového pláště

04 / modulová konstrukce dřevo 
2by4 kce, I-OSB a LVL nosníky, trojsklo

03 / modulová konstrukce polykarbonát 
kontinuálná prosklení panelu, LVL sloupky, trojsklo

02 / rastrová konstrukce skleník 
plné prosklení panely, LVL sloupky, trojsklo

01 / modulová konstrukce dřevo 
kontinuálná prosklení panelu, LVL sloupky, trojsklo

05 / modulová konstrukce polykarbonát 
2by4 kce, I-OSB a LVL nosníky, trojsklo


