REFERENČNÍ REALIZACE:
DVOUPLÁŠŤOVÉ PŘÍČKY
CLEARWALL - OBB OSTRAVA
SPOLEČNOST CLEARMONT OD ROKU 2016 VYRÁBÍ A INSTALUJE DVOUPLÁŠŤOVÉ PŘÍČKY
VLASTNÍ KONSTRUKCE. ZVYŠUJÍCÍ SE POČET POŽADAVKŮ NAŠICH KLIENTŮ NA DODÁVKU
DVOUPLÁŠŤOVÝCH PŘÍČEK BYL HLAVNÍM DŮVODEM, PROČ JSME ZVOLILI CESTU VLASTNÍHO
VÝVOJE A VÝROBY.
Výsledkem ročního vývoje je systém
CLEARwall - dvouplášťové přestavitelné příčky se stavební hloubkou
80 a 92 mm. Kvalitní systémové
hliníkové profily a kování jsme
doplnili o řadu nových technických
inovací včetně skrytých automatických posuvných dveří (CLEARwall
MATIC).
Kompletní přehled k příčkám
CLEARwall najdete na našich
stránkách: www.clearmont.cz/prestavitelne-pricky-clearwall

Zaměřili jsme se na propracované konstrukční detaily,
použití materiálů vysoké kvality, špičkové zpracování
ve výrobě a při montáži. Je to sázka na kvalitu a design
v široké nabídce trhu, která náš systém CLEARwall
odlišuje od konkurenčních výrobků.
Na kvalitu a design vsadil také jeden z našich klientů.
Dynamicky se rozvíjející a úspěšná firma v oblasti
prodeje stavebních materiálů, společnost OBB Ostrava,
provozující prodejní síť po celé ČR. Pro její nové sídlo
a prodejní centrum v Ostravě - Hrabové naše společnost
vyrobila a namontovala dvouplášťové příčky CLEARwall
včetně prosklených hliníkových dveří.

OBB Ostrava

Příčky CLEARwall jsou předsazeny před dělící
SDK příčky a vytvářejí kompaktní skleněnou stěnu
oddělující kanceláře od chodby. Současně jsou
zvukotěsně napojeny na samotné SDK stěny mezi
jednotlivými kancelářemi.

Hliníkové prosklené dveře jsou osazeny těsnicí
prahovou lištou pro dokonalé utěsnění. Dodatečně
lze dle přání zákazníka namontovat také vnitřní
žaluzie.
Celá realizace, od zpracování schvalovací výrobní
dokumentace až po montáž, proběhla v krátkém
čase a s ohledem na průběh ostatních stavebních
prací na projektu nového sídla společnosti OBB.

Více informací o příčkách CLEARwall najdete
také na stránkách www.clearmont.cz
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systémové příčky CLEARwall

Součástí dodávky byla také celoskleněná příčka
CLEARside v prodejních prostorách.
Ze strany zákazníka byl od zahájení prací
na projektu kladen důraz na design dělicích příček,
jednotlivé detaily a také jejich funkčnost - především
zvukovou izolaci. Moderní budova prodejního
centra kombinuje celou řadu progresivních stavebních materiálů a technologií - jak na plášti budovy,
tak i v interiéru. Tomuto trendu se musely přizpůsobit
také vnitřní dělicí prosklené příčky.
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