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Areál se nachází v nadmořské výšce 1217 m ve střední části Krkonoš, na jihozápadním svahu Světlého vrchu. Leží mimo hlavní
turistická centra a svou polohou poskytuje ideální podmínky pro klidnou aktivní letní či zimní dovolenou, disponuje kvalitním zázemím
pro pořádání ﬁremních i soukromých akcí.

Areál prochází kompletní rekonstrukcí, která v sobě zahrnuje nejen
modernizaci stávajícího hotelu, výstavbu nového ubytovacího zařízení
Andula a Robert, ale i kompletní rekonstrukci vodovodního řadu včetně
vodojemu a výstavbu nové čistírny odpadních vod.
Na sklonku roku 2011 byl znovu otevřen nově rekonstruovaný Horský
hotel a v průběhu roku 2012 bude dokončena horská chata Andula,
největší dřevostavba v České republice. Součástí objektů je také
wellness a mikropivovar.
Firma Sika CZ, s.r.o. se podílí na modernizaci, stavbě a úpravách
objektů svými osvědčenými systémy pro hydroizolaci, lepení a tmelení
stavebních prvků.

Sika řešení
Těsnění pracovních spár
- vodou bobtnavé profily a tmel řady SikaSwell®
Vodojem:
- betonové nádrže vodojemu jsou opatřeny stěrkou Sika®-101 HD
- odkyselovací nádrže vodojemu jsou chráněny nátěrovým systémem
Sikagard®-136 DW
Chata Andula:
- hydroizolace spodní stavby jsou provedeny zdvojenou fóliovou
hydroizolací na bázi PVC řady Sikaplan®
- izolace patek dřevěných nosných sloupů jsou provedeny
bitumenovou stěrkou Sika® Igolflex®-101
- podlaha mikropivovaru, čedičová dlažba je nalepena pomocí lepidla
Sikadur®-31 CF Normal, Sika® Ceram-203
Garáž rolby:
- podlahový nátěrový systém Sikafloor®-2530 W
Hlavní schodiště:
- dřevěná kantovka nalepena SikaBond®-52 Parquet +
penetrace Sika® Primer MB

Chata Andula

Uveřejněné fotografie byly použity se souhlasem p. Karla Polívky.

Horský Hotel:
- kuchyně restaurace, koupelny hotelových pokojů, wellness, zázemí hotelu
- hydroizolační stěrka Sikalastic®-152, těsnicí detailové pásky Sika®
SealTape-S
- flexibilní lepidlo keramických dlažeb a obkladů Sika® Ceram-203
Podlaha skladu PHM:
- systém Sikafloor®-264 s prosypem křem. pískem
Střecha nad požárním schodištěm:
- nátěrový systém Sikalastic®

Investor: soukromý subjekt
www.friesovyboudy.cz
Projektant: Atelier dwg s.r.o.
www.atelierdwg.cz
Hlavní dodavatel: VCES a.s.
www.vces.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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Těsnění spár, lepení a tmelení, sanace
a ochrana betonu, zalévání a kotvení
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