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Popis

Modulární pří stav bu tvoří 7 modu lů výrobkové řady Stan dar d- 
 Li ne se světlou výškou 3m. Na ploše 171 m² se nachá zí čty ři  
ordi na ce, ško lí cí  míst nost, čekárna a zázemí. Přístavba 
je umístěna mezi dvě zděné budovy a s jednou budovou je  
propojena vnitřním schodištěm. Modu lár ní sys tém KOMA  
doká že ele gant ně pro po jit budo vy, ač jsou řeše ny zce la 
jinou sta veb ní tech no lo gií. Fasáda je řeše ná vodo rov nou vlnou, 
vnitř ní stě ny a příč ky sádrovláknitými des ka mi  Fer ma cell, na 
stropech jsou podhledy z akustických kazet. 

Přístavba radioterapie
Umístění stavby Oddělení radioterapie a onkologie - 

Nemocnice Nový Jičín,  
Purkyňova 2138/16, 74101 Nový Jičín

Datum realizace 4/2012

Dodávka zahrnovala Dodávka horní stavby

Dodávka nezahrnovala Stavební připravenost

TECHNICKÝ POPIS
Počet modulů 7 ks 

Typ modulů StandardLine

Rozměr modulů 4ks 9.000x2.438x3.340 mm
3ks 9.000x2.990x3.340 mm

Rozloha 171 m2

Světlá výška 3.000 mm

Délka výroby 1 týden

Délka montáže 2 týdny

Okna Plastové, dvojitě zasklené, vnitřní horizontální 
žaluzie 

Vnější dveře Plastové, dvojitě zasklené, bezpečnostní sklo     

Interiér - stěny + strop Sádrovláknité desky s výmalbou, v sanitární 
části keramický obklad, sanitární příčky; 
podhled z akustických kazet

Interiér - podlahy PVC

Fasáda Vodorovný vlnitý plech

Vytápění Elektrické přímotopy

Požární odolnost Nehořlavý konstrukční systém DP1

Vybavení Vnitřní obložkové dveře, skleněný přístřešek 
s hliníkovou konstrukcí, vnitřní jednoramenné 
schodiště se dřevěnými stupni, sekundární 
spádovaná střecha
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