REFERENČNÍ REALIZACE:
HOTELOVÉ INTERIÉRY
A EXTERIÉRY
PŘIROZENÁ ESTETIKA SKLA A JEHO SYMBIÓZA S UŠLECHTILÝM KOVEM PŘEDURČUJE OBA
MATERIÁLY K VYUŽITÍ V PROSTORÁCH S MAXIMÁLNÍMI NÁROKY NA VIZUÁLNÍ DOJEM
PROSTORNOSTI, VZDUŠNOSTI A LUXUSU. DOKONALÁ FUNKČNOST, DANÁ PEČLIVÝM
VÝBĚREM SKLA I KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ KOVÁNÍ, SE U SKLENĚNÝCH STĚN, PŘÍČEK,
DVEŘÍ ČI ZÁBRADLÍ SNOUBÍ S TRANSPARENTNOSTÍ, PŘIROZENÝM PROSVĚTLENÍM
A SUBTILNÍ ELEGANTNÍ KONSTRUKCÍ. PRÁVĚ TAKOVÉTO NÁROKY JSOU MODERNÍ
ARCHITEKTUROU KLADENY NA INTERIÉRY I EXTERIÉRY HOTELOVÝCH ZAŘÍZENÍ, PRO NĚŽ
NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ DODÁVEK KONSTRUKCÍ ZE SKLA A KOVU.

HOTEL MIURA

Čeladná

Nejmodernější architektonické prvky vyznávající
minimalismus a funkcionalismus charakterizují luxusní hotel Miura, který vyrostl v roce 2011 na okraji
beskydské obce Čeladná. Primárně je určen návštěvníkům místního golfového resortu.
Stále ještě netradiční designové postupy, doplněné nejkvalitnějšími přírodními materiály a solitérními uměleckými díly, zde
dokonale ladí se skleněnými prvky, jejichž dodavatelem byla
společnost Clearmont.
Nově vzniklé středisko CLEARMONT STAVBY zajišťovalo dodávku a montáž sádrokartonových konstrukcí koupelen ve 42
pokojích. Na tyto konstrukce jsme následně instalovali hiníkové
lakované obklady a skleněné posuvné dveře systému ECLISSE.
Pro toalety na chodbách hotelu byl použit systém skleněných
posuvných dveří DORMA Manet.
Clearmont významně přispěl rovněž k finalizaci
wellness prostor a centrální restaurace. Předmětem
dodávky a montáže byly pevné skleněné zástěny ve sprchách, posuvné skleněné dveře systém
CLEAR ECONOMY LINE v sauně a skleněné dveře DORMA Universal ve vstupu do relaxační části
s bazénem.

kompletní fotogalerie
Hotel Miura

V restauraci jsme instalovali luxusní elektromagnetický dveřní pohon DORMA Magneo a hliníkovou
skládací stěnu systému WICONA, která odděluje
vnitřní část od terasy. Pro ochranu velkoformátových obrazů na stěnách recepce a restaurace jsme
vytvořili předsazené skleněné tabule z extra čirého
skla Diamant, které jsou ukotveny atypickými nerezovými bodovými úchyty.

HOTELY

Skleněná zábradlí, schodiště, markýzy a s nimi související kotevní prvky z broušeného nerezu v nově vybudovaném hotelu Vitality v Třinci-Vendryni představovaly objemově největší zakázku společnosti Clearmont
v roce 2011. Základem rozsáhlé dodávky byla vysoce
kvalitní lepená a kalená skla se systémovým bodovým
uchycením.
Toto konstrukční řešení bylo použito při montáži venkovního
skleněného zábradlí, skleněného zábradlí na hlavním schodišti, skleněných zábradlí na
balkonech, na galerii a střešní
terase - vždy v kombinaci
s ušlechtilou broušenou nerezí.
Dále bylo dodáno nerezové
zábradlí na střešním bazénu
a schodišti do wellness. Zábradlí pro personál a ve spojovacím
můstku mezi hotelem a tenisovou
halou jsme vyrobili z lakované
oceli. Za zmínku stojí rovněž
obložení hlavního vstupu hotelu
nerezovými broušenými plechy
a lakovaným sklem.
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HOTEL INTERCONTINENTAL Praha
Ve wellness prostorách pražského hotelu Intercontinental zajistil
Clearmont dodávku a montáž celoskleněných dveří DORMA
do hliníkových zárubní DEUBL ALPHA.
Požadováno bylo nejen oddělení místnosti od samotného bazénu,
ale také kvalitní těsnící funkce dveří. Pro tento účel jsou ideálním
řešením hliníkové zárubně DEUBL ALPHA, konkrétně typ AT 23E,
který utěsňuje dveřní křídlo po celém obvodu a zároveň je pohledově velmi decentní.
Dokonalou estetiku a funkčnost
celku podtrhuje zvolené kování
DORMA Studio Classic v povrchové úpravě stříbrný elox a sklo
ESG 8 mm Matelux.
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hotelové interiéry a exteriéry

VITALITY HOTEL
Vendryně

V roce 2010 se společnost Clearmont v Olomouci
podílela na výstavbě prvního hotelu celosvětové sítě
NH Hoteles v České republice.
Zakázka zahrnovala skleněné obklady stěn v interiéru,
skleněné obklady venkovních sloupů, skleněné konstrukce schodiště a skleněné zábradlí. Dále byly instalovány
celoskleněné příčky a dveře DORMA, 136 sprchových
koutů, posuvná stěna HSW-GP a automatické dveře
Magneo od téhož výrobce.
V krátkém čase se podařilo realizovat projekčně i výrobně složité konstrukce, mezi něž
patřila například speciální skleněná stěna
v restauraci s potiskem fotografického motivu
metodou přímého tisku GlassJet.
Za zmínku stojí rovněž atypické řešení konstrukce skleněného schodiště s nerezovými
prvky, které plní architektonickou funkci solitéru
ve vstupní hale hotelu. Opticky jej dokonale
doplňuje skleněná mobilní stěna DORMA
HSW-GP navržená ze skel s vlepenou barevnou fólií. Dojem luxusu podtrhuje prosvětlený
skleněný obklad sloupu u recepce, na němž
je umístěn LCD informační panel.
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Na svých oficiálních webových stránkách
o stavbě informuje také společnost DORMA
Česká republika.

LETNÍ RESTAURACE

NH Hoteles Olomouc

Zajímavou a technicky velmi náročnou zakázku realizovala
společnost Clearmont v olomouckém Centru sportu a zdraví OMEGA, které se nachází v areálu nově vybudovaného
hotelu NH Hoteles and Congress a fotbalového stadionu
Sigmy.

Předmětem díla byla dodávka a montáž skleněného světlíku, skleněné mobilní stěny DORMA HSW
a tří skleněných posuvných
dveří GEZE Perlan v objektu letní restaurace. Všechny
stěny a dveře jsou v bezrámovém provedení.
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info@clearmont.cz
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