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Nová budova Auto Průhonice, Čestlice
Nová budova autosalonu vyrostla v ulici K Chotobuzi v Čestlicích
V objektu najdete tyto naše konstrukce:

• Promat s.r.o.
V části objektu protipožární ucpávky instalací
PROMASTOP®a PROMASEAL® v kombinaci
s minerální vlnou.
Dále jsme realizovali ochranu ocelových
nosných konstrukcí obkladem z desek
PROMATECT®-H.
Mezi prostory servisů a showroomy jsou
umístěny pevná prosklení PROMAGLAS®.
Požární odolnost prosklení je EI 30 a rozměry
jednotlivých tabulí skel jsou 2048 x 2645 mm.

• Siniat CZ
Ze sádrokartonových desek Siniat LaGyp
jsou zhotoveny podhledy, šachtové
stěny a opláštění pojezdových vrat.
Celkem se jedná cca o 15 000 m2 desek.
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Hotel President – dostavba 6. NP, Praha
Hotel President se nachází v centrální části Prahy na Náměstí Curieových.
V objektu najdete tyto naše konstrukce:
• Promat s.r.o.
V dostavované části protipožární ucpávky instalací. Použité
materiály: PROMASTOP®, PROMASEAL® v kombinaci
s minerální vlnou.

• Siniat CZ
Podhledy s požadavkem na požární odolnost z desek
LaFlamm, dělící příčky mezi pokoji z desek LaGyp a LaSound,
dekorativní podhledy a dekorativní prvky v interiéru
z desek LaGyp, podhledy s požadavkem na vyšší únosnost
pro zavěšení interiérových designových prvků z desek
LaPlura. Opláštění atiky z desek Cementex, jako podkladu
pro strukturovanou omítku a designový obklad.

Rekonstrukce bytového domu, Praha - Plzeňská
Jak už nadpis napovídá. Budovu najdete na ulici Plzeňská v Praze. Blízko
obchodního centra Nový Smíchov. V objektu najdete tyto naše konstrukce:

• Promat s.r.o.
V prostorách pavlačí jsme realizovali pevná
prosklení PROMAGLAS®. Požární odolnost
prosklení je EI 30. Pevná prosklení jsou
umístěna před okna bez požární odolnosti.
Na pavlačích jsme realizovali před niky
plynoměrů revizní dvířka Promat®, typ SP.
Revizní dvířka mají v křídlech zabudované
provětrávací výústkové tvarovky PROMASEAL®.

• Siniat CZ
Podhledy na pavlačích s požadavkem
na požární odolnost byly provedeny
z desek LaPlura (DFRIEH1).

Touto cestou bychom chtěli i poděkovat všem, kteří se na těchto projektech podílejí, od investorů, přes architekty,
projektanty až k realizačním ﬁrmám. Bez nich by takto hezkých staveb nebylo.
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Pro opláštění rozvodů vedených přes
pavlače s požadavkem na mechanickou
odolnost byly použity desky Cementex.

