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KAPLE SV. FLORIANA - BZENEC
Původně středověká tvrz, na jejíchž základech byla v 17. stol. postavena
barokní kaple. Ta byla na konci 2. světové války vybombardována a zbyla
z ní jen ruina.
V r. 2016 se obec rozhodla pro kompletní obnovu a vybudování původní
podoby kaple ze 17. Stol. Dostavba rekonstrukce probíhaly v r. 2017 a
31.12.2017 proběhla v opravené kapli zahajovací mše.
Vzhledem k obavám ze vzniku trhlin způsobených postupným
sesedáním stavby byla na fasádě použita plošnuá perlinka a sanační
tepelně-izolační omítka NANOSAN.

BLAŽKŮV DŮM Č. 60 – MOR. BUDĚJOVICE

MĚSTSKÁ POLICIE – MOR. BUDĚJOVICE
Toto sídlo městské policie, které je
součástí zámeckého areálu, bylo
donedávna využíváno jako obecní
bytová jednotka. Průběžně se zde
objevovaly různé vlhkostní defekty
a plísně. Použité materiály i zde
podléhaly schválení NPÚ a ve
velkém rozsahu zde byly využity
dvoukomponentní vápenné
omítky.

Památkově chráněný objekt
vysokého významu – celá
rekonstrukce proto byla pod
drobnohledem NPÚ. V rámci
realizace bylo třeba zachovat
mnoho původních kamenných
prvků (zejména žulového
soklu a ostění), což se velmi
citlivým postupem realizace
stavebních úprav zdařilo.

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ - ZNOJMO
Ačkoli Znojmo je známo spíše vínem než pivem, i vaření piva zde má
tradici již od r. 1278 a přerušeno bylo na 6 let až v r. 2009.
Nejzajímavější budovou areálu je varna, ve které najdeme právě tuto
expozici pivovarnictví představující technologie zařízení z r. 1930.
Jsme rádi, že jsme se mohli na rekonstrukci stylových prostor
expozice podílet skrze sanační omítky Baurex-SAN, minerální stěrku
Dichtungsschlämme a svislé izolace Profidicht 1K Fix.

KODUS – KOmunitní DŮm Seniorů (Hodonín)
KODUS – Komunitní dům seniorů
– je bytový dům upravený tak aby
mohl sloužit jako malometrážní
bezbariérové byty pro seniory.
V tomto bytovém domě
v Hodoníně jsme připravovali
návrh řešení sanací pro 1.PP a
spodní část 1.NP a měli na starost
i technický dozor při stavbě, kdy
bylo zrealizováno 700m2 krystalické hydroizolace betonu Sikkaton
B, 200m2 svislých bitumenových izolací Fundamentflex 2K, 150m2
gelových injektáží a 1000m2 sanačních tepelně-izolačních omítek
Baurex-SAN a Baurex-AQUA.
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