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Koncem října 2012, na ulici Orlí v Brně byla slavnostně otevřena moderní a výrazná novostavba. Jedná se o hudebně-dramatickou
laboratoř, zároveň i divadelní scénu JAMU v Brně. Je to špičkově vybavené pracoviště v oblasti jevištních technologií, tj. především
zvukových a světelných, odpovídající současným světovým trendům. Přivítat má ročně více jak 6000 diváků.

Architektonické řešení budovy představuje současnou
moderní architekturu, založenou na jednoduchosti, čistých
tvarech a výtvarném detailu. Použití vysoce estetické,
polymery zušlechtěné, cementové stěrky SikaDecor® jako
konečné povrchové úpravy podlahy bezesporu koresponduje
s funkcionalistickou siluetou celé budovy. Finální podlahová
stěrka SikaDecor® byla aplikována v celkové ploše 1200 m2,
především v prostorách dvoupodlažního foyer, v šatnách, učebnách
a zkušebnách v provozním zázemí divadla.
Tento velkolepý projekt je navržen brněnskými architekty Pavlem
Radou a Milanem Rakem. Ateliéry ARCHTEAM a RadaArchitekti
za projekt získaly mezinárodní ocenění International Architecture
Award 2007 od instituce Museum of Architecture and Design
(Chicago, USA). Toto ocenění se uděluje nejlepším projektům
a stavbám světa.
JAMU - Divadlo na Orlí:
www.divadlonaorli.jamu.cz

Sika řešení
Sikafloor®-161 - epoxidová penetrace s prosypem křemičitým pískem
SikaDecor® - dekorativní cementová stěrka, barva mramorově bílá
Sikafloor®-302 W - pečeticí polyuretanový lak, na vodní bázi
Sika® Primer-3N - penetrační nátěr pro zlepšení přilnavosti PU tmelů
Sikaflex® PRO-3 - tmel na podlahy na polyuretanové bázi, bílá barva
Architekt, projektant:
architektonická kancelář ARCHTEAM (www.archteam.cz) a RadaArchitekti
(www.archrada.cz)
Investor:
Janáčkova akademie múzických umění v Brně (www.jamu.cz). Stavba je
financována z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Aplikační firma (pokládka podlahy):
VibroBeton s.r.o (www.vibrobeton.cz) a SIaP Speciální izolace a povrchy,
s.r.o. (www.siap.cz)
Dodavatel stavby:
UNISTAV, a. s., (www.unistav.cz) a OHL ŽS, a. s. (www.ohlzs.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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