
SPOLEČNOST CLEARMONT AKTIVNĚ VSTOUPILA NA TRH KOMPLEXNÍCH STAVEBNÍCH  
DODÁVEK „NA KLÍČ“ – SE ZAMĚŘENÍM PŘEDEVŠÍM NA INTERIÉRY A PLÁŠTĚ BUDOV V CELÉ  
ŠKÁLE STAVEBNÍCH PROFESÍ. V RÁMCI ORGANIZAČNÍ STRUKTURY FIRMY TAK VZNIKLO NOVÉ 
STŘEDISKO CLEARMONT STAVBY. NYNÍ MŮŽEME VYUŽÍT BOHATÉ ZKUŠENOSTI ZE 14 LET 
PŮSOBENÍ NA STAVEBNÍM TRHU V ČESKU I V ZAHRANIČÍ. NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM NABÍZÍME 
STAVEBNÍ DODÁVKU OD ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘES SAMOTNOU  
REALIZACI AŽ PO PŘEDÁNÍ HOTOVÉHO DÍLA. TENTO ZPRAVODAJ SE VĚNUJE VYBRANÝM  
REALIZACÍM KOMPLEXNÍ DODÁVKY INTERIÉRU.

černým matným lakem. Tyto prvky 
plní estetickou roli v souladu s přá-
ním architektů na sladění s funkcio-
nalistickou architekturou hotelu, zá-
roveň však dokonale izolují fitness 
od sousedních prostor a zajišťují 
akustickou pohodu v místnosti. Na-
víc jsou kombinovány s leštěnými 
nerezovými kazetami. Pro případ 
opravy nebo údržby lze kazety de-
montovat bez rizika poškození.
Původní prostory byly rozděleny 
SDK příčkou na cvičební zónu  
a technickou místnost. V  dělící 
příčce je situována nika s chladi-
cím boxem na nápoje a odkláda-
cí plochou pro ručníky. Rozvody 
vzduchotechniky, zdravotechniky  
a elektroinstalace jsou vedeny  
v SDK konstrukcích. Nová podla-

kompletní fotogalerie Hotel MIURA Čeladná - fitness

Další zakázkou Clearmontu v rámci výstavby a rozšiřování 
služeb hotelu Miura v golfovém resortu Čeladná (podrob-
něji zde) byla komplexní stavební dodávka interiérů včetně 
technologií v rámci přestavby dosud nevyužívaných pod-
zemních prostor na moderní fitness.
Naše realizace zahrnovala veškeré stavební dodávky  
a práce včetně technologií. Šlo především o kompletní 
skladbu podlahy včetně vytápění, provedení sádrokartono-
vých (SDK) konstrukcí včetně všech rozvodů (VZT, elektro, 
VTP), obložení stěn kovovými akustickými obklady, dodáv-
ku a montáž skleněných příček a dveří, pokládku koberců  
a finální malby.
Akustické kazety pro obklad stěn byly navrženy a vyrobeny 
z perforovaných ocelových plechů s povrchovou úpravou 

HOTEL MIURA 
ČELADNÁ – FITNESS

ha byla vytvořena z  tvarovek iglú 
vylitých betonovou směsí. Následo-
vala instalace podlahového topení, 
finální samonivelační stěrka, malby 
stropů a stěn v technické místnosti  
a pokládka koberce. 
Součástí zakázky byla rovněž do-
dávka a montáž prosklené vstupní 
stěny s jednokřídlými dveřmi v hliní-
kovém rámu. Druhé dveře oddělující 
fitness od technické místnosti jsou 
v protipožárním provedení. K za-
jímavostem zakázky patřil ztížený 
přístup na staveniště. Výstavba ne-
směla jakýmkoliv způsobem ovlivnit 
provoz hotelu a klid hostů. To vše 
bylo z naší strany zajištěno po ce-
lou dobu výstavby ke spokojenosti 
investora.

REFERENČNÍ REALIZACE:
KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ 

DODÁVKY

https://www.sklo-technika.cz/fitness-hotel-miura
http://www.clearmont.cz
http://www.clearmont.cz
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Další úspěšnou realizací nového střediska 
CLEARMONT STAVBY byla komplexní do-
dávka „na klíč“ - vybudování velkoplošné 
prodejny společnosti KLER v areálu Avion 
Shopping Parku Ostrava - Jih. Zakázka za-
hrnovala sádrokartonové stěny a části stro-
pu, hliníkové rastrové podhledy, pokládku 
dlažeb, zdravoinstalaci, elektroinstalaci 
silnoproudu i slaboproudu, osvětlení a za-
budovaný nábytek.

Mezi projekty realizované společností Clear-
mont v ostravském Avion Shopping Parku patří 
také Vinoteka.ES. V obchodní jednotce nabízejí-
cí špičková španělská vína jsme kromě dodávky  
a montáže skleněných konstrukcí provedli také 
komplexní přípravné a stavební práce.

NÁBYTEK KLER 
OSTRAVA

VINOTEKA.ES 
OSTRAVA

kompletní fotogalerie
VINOTEKA.ES Ostrava
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mobil: 
tel./fax:
e-mail:

+420 602 745 405
+420 596 636 021
info@clearmont.cz

KONTAKTY

Součástí dodávky byla kompletní dokumentace - jak realizační, tak skutečného prove-
dení stavby. Jako generální dodavatel akce jsme prováděli rovněž koordinaci přidru-
žených profesí - dodavatelů vzduchotechnického a stabilního hasicího zařízení.
Za zmínku stojí rovněž provedení maleb speciálními interiérovými barvami a realizace 
specifických dekoračních interiérových prvků (listel, tapet) dle přání klienta. V nepo-
slední řadě zde byla provedena i nestandardní dodávka LED nouzového antipaniko-
vého osvětlení dle přísných bezpečnostních požadavků majitele objektu - společnosti 
Inter IKEA Centre Česká republika.

Konkrétně se jednalo o dodávku  
a montáž sádrokartonových příček, 
plovoucí laminátové podlahy či povr-
chové úpravy stěn a podlah - malby, 
nátěry a obklady. Námi instalovaný 
hliníkový rastrový podhled OPEN 
CELL byl osazen designovými osvět-
lovacími tělesy. Dále jsme dodali  
a namontovali prvky vzduchotechni-
ky, zdravotechniky, měření, regulace 
a klimatizace včetně rozvodů tepla  
a chladu.
Výkladce a skleněné průčelí jsou tvo-
řeny lakovanými ocelovými konstruk-
cemi a roletami. Použit byl systém 
kování CLEAR® ECONOMY LINE  
s bezpečnostním kaleným sklem 
tloušťky 12 mm. Skla tloušťky  
10 mm pro uchycení reklamy dodalo 
naše středisko CLEARMONT SKLO  
A TECHNIKA v provedení satinato.

http://www.clearmont.cz
https://www.sklo-technika.cz/vinoteka-es-ostrava
https://www.sklo-technika.cz/vinoteka-es-ostrava
https://www.sklo-technika.cz/nabytek-kler-ostrava
http://www.clearmont.cz
mailto: info@clearmont.cz

