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RIEŠENÉ ÚZEMIE

MIKULOV
ČESKÁ REPUBLIKA







-2.01 hl. komunikačné jadro s bezbarierovým výťahom  

-2.02 úniková cesta typu ,,B"

-2.03 predsieň - úniková cesta typu ,,B"

-2.04 nákladný výťah

-2.05 manipulácia + balenie umeleckých diel

-2.06 sklad - baliaci materiál

-2.07 depozit galérie 1 - 3-rozmerné objekty

-2.08 depozit galérie 2 - obrazy

-2.09 depozit knižnice

-2.10 technické zázemie /VZT, kotolňa/

NÁZOV MIESTNOSTIČ.M.
ROZLOHA PODLAHA STROP

spolu

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

priem. liata podlaha

bez SDK podhľadu

bez SDK podhľadu

sv.výška 3500mm

25,41 m²

13,52 m²

9,45 m²

54,12 m²

17,33 m²

120,61 m²

94,37 m²

119,18 m²

39,27 m²

506,99 m²

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

priem. liata podlaha

priem. liata podlaha

priem. liata podlaha

priem. liata podlaha

priem. liata podlaha

bez SDK podhľadu

bez SDK podhľadu

sv.výška 3500mm

bez SDK podhľadu

sv.výška 3500mm

bez SDK podhľadu

sv.výška 3500mm

bez SDK podhľadu

sv.výška 3500mm

bez SDK podhľadu

sv.výška 3500mm

bez SDK podhľadu

sv.výška 3500mm

13,73 m²

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

bez SDK podhľadu





-1.01 hl. komunikačné jadro s bezbarierovým výťahom  

-1.02 úniková cesta typu ,,B"

-1.03 predsieň - úniková cesta typu ,,B"

-1.04 nákladný výťah

-1.05 galéria - výstavný priestor

-1.06 átrium

-1.07 sklad

-1.08 chodba

-1.09 WC - ženy

-1.10 prebaľovací kútik

-1.11         WC - imobil

-1.12  WC - muži

-1.13 miestnosť pre upratovačku

NÁZOV MIESTNOSTI

SDK podhľad

sv.výška 3200mm

betónová ext. dlažba

SDK podhľad

rozmer 40 x 40 cm

polyuretánová podlaha

dekor - betón

Č.M.
ROZLOHA PODLAHA STROP

spolu

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

polyuretánová podlaha

dekor - betón

polyuretánová podlaha

dekor - betón

SDK podhľad

SDK podhľad

sv.výška 3200mm

SDK podhľad

sv.výška 3200mm

SDK podhľad

sv.výška 3200mm

SDK podhľad

sv.výška 3200mm

SDK podhľad

sv.výška 3200mm

SDK podhľad

sv.výška 3200mm

SDK podhľad

sv.výška 3200mm

SDK podhľad

sv.výška 3200mm

SDK podhľad

sv.výška 3200mm

25,41 m²

9,45m²

322,34 m²

17,42 m²

34,41 m²

8,63 m²

23,66 m²

4,76 m²

3,60 m²

23,91 m²

5,7 m²

506,54 m²

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

SDK podhľad

13,52 m²

13,73 m²





 1.01        hl. komunikačné jadro s bezbarierovým výťahom  

 1.02 úniková cesta typu ,,B"

 1.03 nákladný výťah

 1.04 vstupná hala s recepciou

 1.05 oddelenie detskej a mládežníckej literatúry

 1.06 komunikačné jadro

 1.07 oddelenie všeobecnej literatúry

 1.08 knižničný fond

 1.09 chodba

 1.10 denná miestnosť s kuchynkou

 1.11         WC so sprchou pre zamesnancov

 1.12  kancelária riaditeľa

 1.13 kancelária sekretárky

 1.14 libresso

 1.15 chodba

 1.16         WC ženy

 1.17  WC muži

 1.18 sklad libressa

NÁZOV MIESTNOSTIČ.M.
ROZLOHA PODLAHA STROP

SDK podhľad

SDK podhľad

bez SDK podhľadu

spolu

SDK podhľad

sv.výška 3800mm

SDK podhľad

sv.výška 3800mm

SDK podhľad

sv.výška 3800mm

SDK podhľad

sv.výška 3800mm

SDK podhľad

sv.výška 3800mm

SDK podhľad

sv.výška 3800mm

SDK podhľad

sv.výška 3800mm

SDK podhľad

sv.výška 3800mm

SDK podhľad

sv.výška 3800mm

SDK podhľad

sv.výška 3800mm

SDK podhľad

sv.výška 3800mm

bez SDK podhľadu

sv.výška 3800mm

bez SDK podhľadu

sv.výška 3800mm

bez SDK podhľadu

sv.výška 4100mm

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

polyuretánová podlaha

dekor - betón

polyuretánová podlaha

dekor - betón

polyuretánová podlaha

dekor - betón

polyuretánová podlaha

dekor - betón

polyuretánová podlaha

dekor - betón

celoplošný koberec

celoplošný koberec

drevená masívna

podlaha - dub

drevená masívna

podlaha - dub

19,82 m²

25,41 m²

189,86 m²

84,29 m²

24,25 m²

82,51 m²

15,00 m²

6,68 m²

13,35 m²

5,60 m²

18,96 m²

17,02 m²

42,14 m²

4,08 m²

3,72 m²

3,72 m²

11,80 m²

577,73 m²

9,52 m²





 2.01 hl. komunikačné jadro s bezbarierovým výťahom  

 2.02 chillout zóna

 2.03 oddelenie odbornej literatúry

 2.04 multimediálna miestnosť

 2.05 komunikačné jadro

 2.06 kancelária - vedúca

 2.07 kancelária

 2.08 miestnosť pre upratovačku

 2.09 WC zamestnanci/verejnosť

NÁZOV MIESTNOSTIČ.M.
ROZLOHA PODLAHA STROP

spolu

celoplošný koberec

celoplošný koberec

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

gresová dlažba

rozmer 60x60 cm

celoplošný koberec

drevená masívna

podlaha - dub

drevená masívna

podlaha - dub

SDK podhľad

sv.výška 3200mm

SDK podhľad

sv.výška 3200mm

SDK podhľad

sv.výška 3200mm

SDK podhľad

sv.výška 3200mm

SDK podhľad

sv.výška 2900mm

SDK podhľad

sv.výška 2900mm

SDK podhľad

sv.výška 2900mm

SDK podhľad

sv.výška 2900mm

SDK podhľad

sv.výška 2900mm

25,41 m²

89,20 m²

84,29 m²

82,51 m²

24,25 m²

21,10 m²

14,36 m²

1,80 m²

3,50 m²

346,42 m²
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