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Firma COMPUPLAST s.r.o., která dodává
nástroje, zařízení i celé linky na vytlačování
plastů, hledala řešení pro zastínění
kancelářských prostor i zasedací místnosti.
Jelikožsídlí vbývalémtovárnímareáluSVITve
Zlíně,bylonutnézachovatcharakter interiéru.

Japonské
stěny

Žaluzie
INT50

JAK JSME ZAČALI S REALIZACÍ

Vzhledem ke kulturní hodnotě a
historickému významu budovy

zákazník požadoval moderní, designové
řešení stínění, které by maximálně
respektovalo původní charakter typický
pro Svitovské budovy.

K zastínění kancelářských prostor
byly zvoleny vnitřní žaluzie INT-50

ve stříbrné barvě se šířkou lamel 50 mm,
které jsou ideálním řešením zejména
pro zastínění velkých ploch pracoven či
kanceláří s vysokými stropy.

Do prosklené zasedací místnosti, která
je dominantou celého kancelářského

prostoru, byla vybrána japonská posuvná
stěna zhotovená ze dvou látek. Stěna
zajišťuje nejen dostatek soukromí, ale také
nabízímoderníaelegantníprvekinteriérupři
zachování jedinečnéhodesignumístnosti.

CÍL REALIZACE
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Elegantní a stylové řešení stíněnípři
zachování charakteru interiéru typického
proSvitovskébudovy.

Splnění všechnárokůna jedinečnýdesign
včetnězajištění soukromí vprosklené
zasedacímístnosti.

Moderní adesignové stínění kancelářského
prostoru s vysokými stropy.
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PŘÍNOSY REALIZACE



O SPOLEČNOSTI

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

Věnujeme veškeré úsilí, abychom vámposkytli nejlepší služby namíru. Proto
vámnabízíme kompletní servis od poradenství, zaměření, výrobu,montáž až
poservisní i poservisní péči.
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Zákazník hledal dodavatele stínicí techniky,
která by maximálně respektovala historický
charakter budovy. Bylo nutné se vypořádat
nejen s vysokými stropy v kancelářských
prostorech, ale také s jedinečnou dispozici
objektuvbývalémareáluBaťových továren.Při
výběru vhodné stínicí techniky byl zohledněn
požadaveknazajištěnídostatečnéhosoukromí
a ochrany před slunečními paprsky. Současně
byl důraz kladen na design, kvalitu použitých

materiálů a barevné sladění stínění. Cílembylo
vnést do prostoru velmi efektivní, dekorativní a
vysoce elegantní prvek. Realizace proběhla
v roce 2018 a byla zhotovena během
16 pracovních dní od první cenové nabídky.
Zákazníkovi jsme vyhověli ve všech
požadavcích – v rychlosti realizace, v kvalitě a
vzájemnékompatibilitě všechproduktů a také
včasovénávaznostiapropojenosti všechkroků
odzaměřenípřes výrobuažpo realizaci.

PRŮBĚH REALIZACE


