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Bývalý areál pivovaru v Holešově, který prošel
významnou proměnou a byl zpřístupněn
pro veřejnost. Rozsáhlý prostor o rozloze
osmtisícmetrůčtverečníchsezrekonstruoval
a v jeho prostorách vznikly nové byty,
provozovnyživnostníků iparkovacímísta.

Venkovní
žaluzie

Látkové
rolety

MÍSTO REALIZACE

Zajistit vysoký komfort bydlení
pro nájemníky v bytových jednotkách

v pivovaru.

Instalace stínící techniky, která splňuje
estetické požadavky, funkčnost,

odolnost,dálechránípředsluncemazároveň
šetří náklady za klimatizaci a vytápění.

Vyhovět technickým požadavkům
na stínící techniku, která je určena

pro elektrické ovládání pomocí vypínače
nebo dálkovým ovladačem.

Rychlá a spolehlivá realizace, která
reflektuje stav jednotlivých budov

v rámci pivovaru. Přizpůsobení stínící
techniky rekonstrukčním možnostem,
zejména ve staré části pivovaru bylo nutné
provést více stavebních úprav před
samotnou instalací (nerovný povrch,
elektrické rozvody).

CÍL REALIZACE
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Praktickéaestetické řešení stínění, které
splňujenejvyšší tříduodolnosti, podmínky
pro snadnouobsluhuamodernídesign.

Pohodlnéelektrickéovládání stínící
techniky, který jenezbytnousoučástí
moderníhobydlení.

Přizpůsobení stínící techniky
rekonstrukčnímpožadavkůmzadavatele.
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PŘÍNOSY REALIZACE



O SPOLEČNOSTI

Jsme SOLAR-TECHNIK ryze česká rodinná firma působící na českém trhu
od roku 1991. Vyrábíme pro vásmoderní, vysoce účinnou a spolehlivou stínící
techniku,kterouplněpřizpůsobímevašimpožadavkůmapřáním.Zakládáme
si na poctivé a precizní práci, tradici a také blízkých a korektních vztazích
snašimipartnery, dodavateli a zákazníky.

Věnujeme veškeré úsilí, abychom vámposkytli nejlepší služby namíru. Proto
vám nabízíme kompletní servis od poradenství, zaměření, výrobu, montáž
ažposervisní i poservisní péči.
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Zákazníkhledaldodavatelestínícítechniky,která
by zajistila vysoký komfort bydlení nájemníků
v Pánském Pivovaru v Holešově, a zároveň
splňovala technické parametry jednotlivých
částipivovaru.Předsamotnou instalací zejména
ve staré části pivovaru bylo nutné provést řadu
stavebníchúprav–výzvoubylynerovnýpovrcha
staré elektrické rozvody. Do nové části byly
instalovány venkovní žaluzie, do staré části byly
vybrány látkovérolety.Cílembylozajistit funkční,
odolné a elegantní řešení stínění s možnosti

elektrického ovládání pomocí vypínače nebo
dálkového ovládání. Současně byl důraz kladen
na kvalitu použitých materiálů a zajištění
dostatečného soukromí nájemníků. Realizace
proběhla v roce 2019 a celkem bylo instalováno
více než 200 ks stínící techniky v desítkách
bytových jednotek. Zákazníkovi jsme vyhověli
ve všech požadavcích – v rychlosti realizace,
v komplexnosti dodávky, v kvalitě produktů a
také v časové návaznosti a propojenosti všech
krokůodzaměřenípřesvýrobuažporealizace.

PRŮBĚH REALIZACE


