Reference o realizované zakázce
Objednatel:

Soukromí investoři

Stavba:

Stavba 10 RD včetně přípojek IS v dodávce „na klíč“, areál Ovčín, ulice V Zátiší
hrubá stavba v dispozici 4+1
vazníkový krov s krytinou Bramac
plastová okna a dveře
vnitřní instalace ZTI a vytápění el. přímotopy v kombinaci s krbem
vnitřní štukové omítky + barevné malby
vnitřní dveře s obložkovými zárubněmi a plovoucí podlahy
dlažby, obklady a kompletní vybavení koupelen
vnější zpevněné plochy – zámkové dlažby a velkoformátové dlažby na terasách
vnější oplocení k KB bloků a dřevěných planěk, v zadní části z poplast. pletiva
další 3 RD nyní ve výstavbě

Popis:

•

Na pozemcích zakoupených od města Most parc. č. 561/109 až 561/121 v k.ú. Most II. bylo zkolaudováno 10
rodinných domů a další 3 jsou nyní ve výstavbě.

•

Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní objekty s valbovou střechou. Objekty jsou zděné ze ztraceného
bednění, zateplené 150 mm, bez stropu, pouze se sádrokartonovým podhledem. Světlá výška místností je
2
2
2600 mm. Výška objektu je 5 105 mm. Objekt má pouze 1.NP. Zastavěná plocha je 134 m a užitná 112 m .

•
•
•
•

Dispoziční řešení: zádveří, chodba, WC s umývárnou, obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem a
vstupem na terasu, 3 pokoje, komora, koupelna. Součástí je kryté parkovací stání pro os. automobil.
Oplocení je směrem do ulice z KB bloků(sloupky+plotové dílce), ostatní části jsou oploceny poplastovaným
drátěným pletivem nebo dřevěnými plaňkami
Okolo objektů je okapový chodník z oblázkového kameniva, dále 800 mm široký chodník ze zámkové dlažby a
před obývacím pokoje terasa z velkoformátové dlažby
Společnost METALL QUATRO spol. s.r.o. se spolupodílela na zajištění hromadného úvěru pro rodinné domy
v této oblasti

Termín realizace: 12/2006 – 12/2007

Objem zakázky na vybudování 10 rodinných domů, placených soukromými investory:

25 000 000,- Kč bez DPH

Práce byly provedeny řádně a odborně.
Reference a hodnocení:

Miroslav Štýbr – ředitel a jednatel f. METALL QUATRO spol. s.r.o.
tel. 474 68 72 73

