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Hvězdárna a planetárium Brno
Sika CZ, s.r.o.
Hvězdárna a planetárium Brno se nachází nedaleko centra města v Masarykově čtvrti na kopci Kraví hora. Budova postavená
v padesátých letech 20. století a následně upravovaná prošla v letech 2010 až 2011 rozsáhlou rekonstrukcí, dostavbou a modernizací
a proměnila se ve výrazný moderní funkcionalistický objekt vhodně akcentující prostředí městského parku a polohu poskytující
panoramatický výhled na město. Funkce budovy byla zásadně rozšířena a nyní objekt slouží pro vzdělávací a populárně naučné aktivity,
astronomická pozorování a kurzy, multivizuální představení pro školy a veřejnost i divadelní, hudební a jiné kulturní počiny. Hvězdárna
a planetárium Brno slouží také pro prezentaci akademických a univerzitních pracovišť, velkých vědeckých projektů a umožňuje konání
kongresových akcí.

Sika řešení
Firma Sika CZ pro tento objekt dodala podlahové systémy
Sikafloor®:

Hvězdárna a planetáruim Brno:
www.hvezdarna.cz

Podzemní podlaží:
Paropropustný podlahový systém Sikafloor®-81 EpoCem®
a emulzní epoxidový nátěr Sikafloor®-2530 W.

Architekt, projektant:
Ateliér Rudiš-Rudiš architekti s.r.o.
www.rudis-rudis.cz

Betonové schodiště:
Nátěrový epoxidový systém Sikafloor®-264.

Generální dodavatel:
SKANSKA, a.s.
www.skanska.cz

Přízemí a 1. nadzemní podlaží:
Samonivelační epoxidový stěrkový systém Sikafloor®-263 SL
se zvýšenou protiskluzností zásypem křemičitým pískem a pečeticí
vrstvou Sikafloor®-264.

Dodavatel podlah:
Průmyslové podlahy Švec s.r.o.
www.svecpodlahy.cz

Váš partner kdekoliv na světě
Sika® je celosvětově působící společnost, specializovaná v obchodu se stavební chemií. Má pobočky vyrábějící a prodávající výrobky pod
obchodním názvem Sika® a poskytující technickou podporu ve více než 80 zemích světa. Sika® je vedoucí silou na celosvětovém trhu
v oblasti technologií řešení vodotěsnosti, lepení, tmelení, tlumení, zesilování a ochraně budov a stavebních konstrukcí. Sika® má kolem
15 000 zaměstnanců po celém světě a má proto ideální postavení k podpoře úspěchu svých zákazníků.
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