STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

Pražská ètvrť Zábìhlice, která
se s trochou nadsázky nejvíce
„proslavila“ písnièkou pražské galerky
„Koèka ze Zábìhlic“, již dávno ztratila
nelichotivý pøívlastek pražské periferie.
Dnes patøí mezi místa, kam smìøuje
øada zajímavých stavebních realizací.
Výstavba multifunkèního obytného
komplexu Sport Relax Centrum byla
jednou z tìch, která v posledních
mìsících na sebe strhla velkou
a zaslouženou pozornost.

Objevení Nového svìta v pražských Zábìhlicích
Jako karavely světoznámého mořeplavce a objevitele Kryštofa Kolumba: Santa Maria, Pinta a Nina „vpluly“ z nedalekého Hamerského rybníka s nevšední grácií do sportovního
areálu v pražských Záběhlicích tři vzájemně
propojené moderní objekty multifunkčního
obytného komplexu.
Netradiční architektonické pojetí stavby
v sobě skrývá kouzlo propojení objevného poznávání něčeho nového s tradiční jistotou a ověřenou kvalitou.

Podlahářské, resp. parketářské práce, které
byly nedílnou součástí realizace, představovaly
právě jednu z těchto ověřených tradičních hodnot nejvyšší kvality, a to nejenom ve smyslu řemeslného provedení, ale i volby pracovního postupu a volby materiálu.
Renomovaná společnost DŘEVOVÝROBA
PODZIMEK s.r.o. vložila do této stavby nejenom parkety z vlastní produkce – masivní palubky z dubového dřeva a importované lamely
z brazilské Jatoby, ale společně se svými za14

městnanci také řemeslný um a fortel při jejich
vlastní pokládce.
Základní anhydritový potěr na ploše přes
2.200 m2 byl napenetrován rychleschnoucí penetrací UZIN PE 317 a následně vystěrkován
samonivelační stěrkovací hmotou pod parkety
UZIN NC 174.
Pro vlastní pokládku, resp. lepení dřevěných
parket na podklad bylo použito osvědčené parketové lepidlo UZIN MK 73. Po dokonalém

vytvrzení lepidla bylo přistoupeno k broušení a tmelení dřevěných podlah výrobkem UNIKITT z nabídky značky PALLMANN. Dokonalé zbroušení bezproblémově zvládla flotila
parketových brusek zn. LÄGLER. Nasazení
„těžkotonážního“ stroje HUMMEL, elegantního TRIO a malé okrajové brusky FLIP spolu
s optimální volbou hrubosti brusiva v jednotlivých postupných krocích broušení přineslo dokonale zbroušený povrch dřevěných podlah,
a to pro následné olejování či lakování systémy PALLMANN.
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Průmyslová mozaika z exotické dřeviny Jatoba byla povrchově impregnována kombinací přírodního oleje a vosku SOYABASE PLUS
z programu PALLMANN. Aplikace tohoto parketového oleje špachtlí ve dvou vrstvách, společně s následným padováním, poskytla dřevěné podlaze dokonalou ochranu a vzhled.
Parketová podlaha z dubových palubek byla povrchově ošetřena základním disperzním
parketovým lakem PALL-X 320 a vrchním lakem PALL-X 96 na vodní bázi, který má vysokou odolnost proti mechanickému i chemickému zatížení. I tyto pocházejí z dílny výrobního
závodu PALLMANN, jak již jejich názvy napovídají.
Pražská čtvrť Záběhlice získala moderní objekt, který upoutá nejenom zvenčí svým nevšedním vzhledem, ale také ve svých útrobách
skrývá zručnost všech stavebních řemesel. Jsme
rádi, že podlaháři a parketáři, kteří se výraznou
měrou spolupodíleli na této realizaci, zanechali
výraznou stopu a dokonalé dílo, které potěší nejenom nové nájemníky, ale i návštěvníky.

Název objektu:

Sport Relax Centrum, Praha-Zábìhlice

Architekt-projektant:

SPS Projekt – Ing. Arch. Stanislav Šembera

Generální dodavatel stavby:

Metrostav a.s., divize è. 1

Generální dodavatel podlah
a podlaháøských prací:

Døevovýroba Podzimek s.r.o., Tøešť

Dodavatel podlahové stavební chemie:

UZIN s.r.o.

Podlahová stavební chemie:

UZIN PE 317 penetrace
UZIN NC 174 stìrkovací hmota
UZIN MK 73 parketové lepidlo
PALLMANN UNIKITT parketový tmel
PALLMANN SOYABASE PLUS parketový olej
PALLMANN PALL-X 320 a PALL-X 96 laky

Technika broušení døevìných podlah:

LÄGLER (Hummel, Trio, Flip)

Stìrkovací hmoty UZIN
Premium s LEVEL PLUS EFFECT ve svìtle ramp

Naše revoluèní technologie je tu pro vás!
• excelentní rozliv
• optimální savost
• redukovaná spot»eba lepidla
• extrémn~ dobrá brousitelnost
• perfektní optika a hladkost povrchu
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