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Hotel Fabrika, Humpolec
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Centrum města Humpolce má novou dominantu, je jím 4* hotel Fabrika. Novostavba díky modernímu pojetí a začlenění do zástavby
stylově navozuje pohodu náměstíčka a veřejného prostoru před hotelem. Moderní řešení stavby je znát nejen z exteriéru, ale i uvnitř
hotelu vybavením na nejvyšší úrovni. Díky těmto řešením, příjemnému prostředí a personálu byl hotel nominován do soutěže Stavba
roku 2012 nadace ABF. Slavnostní vyhlášení s udělením ocenění Stavba roku v říjnu 2012 jen potvrdilo kvality architektonického řešení
a provedení stavby.

Jako každá moderní stavba, tak i tento hotel kladl důraz na použité
materiály a řešení. Nejen díky kvalitě, ale i díky luxusnímu vzhledu
byly pro restauraci, komunikační prostory a sociální zařízení vybrány
dřevěné podlahy od největšího českého výrobce - MAGNUM Parket,
a. s.. Architekt zvolil klasickou dřevinu, a to dub - selské prkno. Povrch
dřeva je lehce vykartáčovaný a ošetřený přírodním olejem v tónu Antik.
Celkový vzhled prken umocňuje fázka.
Volba podlahoviny a lepidla zdůrazňuje koncept propojení kvality
a funkčnosti, který je typickým rysem hotelu i v mnoha dalších
oblastech. Při návštěvě hotelu si tak můžete vychutnat skutečný
komfort již od podlahy.

Sika řešení
Pokládku podlahy prováděla společnost Dřevocentrum Jihlava
– Petr Vaněk a byl použit systém celoplošného lepení s lepidlem
SikaBond®-T54 FC. Volba na toto lepidlo padla díky
zkušenostem, snadnému nanášení, stabilitě naneseného hřebene
a dlouhé otevřené době pro pokládku. Kombinace zvolených
podlahových prvků a PU lepidla SikaBond® pak znamenala rychlou
bezproblémovou pokládku s navázáním na další řemesla. Během
pokládky byla ustálená spotřeba lepidla 1,0 kg/m2 při použití stěrky
B11.
Výrobky s technologií i-Cure:
- PU lepidla SikaBond®-52 FC/ -54 FC
- PU tmely Sikaflex®
Architekt: OK PLAN ARCHITECTS | Luděk Rýzner, František Čekal,
Marcela Susedíková
Stavebník: Ing. Pavel Handlíček
Pokládka podlahy: Dřevocentrum Jihlava – Petr Vaněk
Investor: MHA s.r.o.

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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