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RD ZLONČICE 1
Místo stavby – Zlončice – Středočeský kraj

Investor – soukromá osoba

Realizace – 05 / 2006

Objem akce – do 1 milionu Kč

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

Projekt – architekt Roman Roupec

Charakter objektu - dvoupodlažní, nepodsklepený rodinný dům. 
Dům je osazen ve svažitém pozemku kde v jižní části vystupují obě 
podlaží a do severní fasády přechází do jednoho podlaží a vstupu 
do objektu.

Dodávka   
•  dřevěná okna EURO IV68 STYL
•  vchodové dveře MINS, vchodové dveře s bočním světlíkem 
•  zdvižně odsuvné terasové dveře výška 2,4 m 
 – jedno posuvné křídlo o šířce 3,3 m
•  bezrámové zasklení bezpečnostních izolačních dvojskel 
•  strukturální zasklení izolačních dvojskel
•  prosvětlující střešní světlík osazen do konstrukce ploché střechy 

– délka 3,3 m
•  zasklení - bezpečnostní izolační dvojsklo
•  povrchová úprava nestandard
•  dřevina borovice napojovaná
•  venkovní eloxované prvky barva – stříbrná
•  montáž výrobků do stavby – kompletní servis 
 
Realizace 
Objekt je prosklen do jižní strany fasády domu. V prvním podlaží 
je osazena zdvižně odsuvná stěna, kde šířka pojezdového křídla 
je 3,3 m a výška 2,4m na tuto stěnu navazuje druhá zdvižně 
odsuvná stěna s návaznosti na bezrámové strukturální zasklení. 
V kuchyni je vytvořen světlík pomocí strukturálního zasklení se 
skleněnou střechou. 

V druhém podlaží jsou osazeny dvě zdvižně odsuvné stěny kde 
jedna navazuje na strukturální zasklení. Všechna okna jsou řešena 
v návaznosti na bezrámové zasklení. Objekt prosvětluje vnitřní 
světlík, kde je osazeno izolační trosklo na konstrukci ploché 
střechy. Vchodové dveře typu mins mají osazené bezrámové 
zasklení bočního světlíku.  
   
Okna osazena do otvoru v návaznosti na vnější zateplovací systém.
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