
ALBO® - REFERENČNÍ LIST

VILA BABICE
Místo stavby – Babice nad Svitavou – Jihomoravský kraj

Investor – soukromá osoba

Realizace – 10 / 2004

Objem akce – do 1.000 tisíc Kč

Druh stavby – novostavba – ŽB skelet v kombinaci se zdivem 
porotherm s exteriérovým zateplením  

Projekt – architektonický atelier EUROPROJEKTA s.r.o.
ve spolupráci s prof. Ivanem Rullerem

Charakter objektu – dvoupodlažní, nepodsklepená kopie 
prvorepublikové vily. Vila je umístěna na mírně svažitém pozemku. 

Dodávka   
•  dřevěná okna EURO IV68 STYL
•  vchodové dveře FAMILY, vchodové dveře s bočním světlíkem 
•  sekční garážová vrata – palubková
•  zdvižně odsuvné terasové dveře výška 2,4 m
•  zdvižně rozsuvné terasové dveře šířka 8 m, výška 2,4 m
•  zasklení – bezpečnostní izolační dvojsklo s reflexní vrstvou
•  povrchová úprava – nestandard
•  dřevina sibiřský modřín
•  venkovní eloxované prvky barva – střední bronz
•  montáž výrobků do stavby – kompletní servis 
  
Realizace 
Dům má vysoce individuální charakter. Základní půdorysný tvar 
písmene L je rozdělen na dvě funkční části. Severojižnímu křídlu 
dominuje obývací hala spojena s kuchyní a jídelnou. Větší díl této 
společné části domu je velkými francouzskými okny propojen 
s terasou a je podepřen soustavou šesti subtilních sloupů. 
Objekt je předělen kruhovým schodištěm a v druhé části se nachází 
obytná zóna a v přízemí je vnitřní bazén. 

V prvním podlaží je namontována zdvižně odsuvná stěna u vnitřního 
bazénu o rozměru 8,6m kde se boční díly stěny odsouvají 
ke středové části. 

Ve druhém podlaží je v obývacím pokoji osazena rohová zdvižně 
rozsuvná stěna šířky 8 m a výška 2,4 m kde rohovou část tvoří 
zvižně odsuvná stěna šířky 6 m a stejné výšky jako navazující stěna. 
V pokoji je osazena vnitřní zdvižně odsuvná stěna výšky 2,6 m.   

Okna osazena do otvoru v návaznosti na vnější zateplovací systém.

Výroba a obchodní oddělení ALBO® - 751 22 Osek nad Bečvou 95
tel.: 581 793 091, 581 702 544 • fax: 581 702 580
GSM: 603 254 643, 731 188 331 • e-mail: albo@albo.cz • www.albo.cz

Firma ALBO® je certifikována 
dle ČSN EN ISO 9001:2001


