IMERYS TABLEWARE CR s.r.o. - VÝROBNÍ
HALA S TECHNOLOGICKOU LINKOU
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řešené objekty
SO 00 Příprava staveniště a demolice stávající haly
6 50
4 50

SO 01 Objekt výrobní haly
SO 02 Kanalizace dešťová, splašková, bílých vod
SO 03 Komunikace a zpevněné plochy
6 50
PS 01 Technologická
linka

4 50

popis řešení:
Jedná se o výstavbu nové haly pro stávající výrobu kera -

8 45

mických surovin na2 01 výrobu porcelánových hmot. Nová hala
5 000
bude stát na části původní haly - staré přípravny.
Do nové
haly se přemístí část použitelné technologie(buben) z nebou rané části staré přípravny, část technologie (bubny, míchače
a rozplavovače) b yla nakoupena.
Po přestěhování a rozběhnutí výrobny se výroba ve staré pří pravně, která
je v nevyhovujícím stavu zruší a budou násle 9 000
dovat další etapy modernizace závodu. Veškeré zdroje energií byly získány přípojkami ze stávajících objektů, připojením
2 50
ze stávajících rozvodů.
Objekt haly je jednolodní ocelová konstrukce s vykonzolovanou částí střešního pláště směrem ke stávající hlavní hale.
Jedná se o ocelovou konstrukci haly se sendvičovým zatepleným pláštěm z ušlechtilých plechů. Hala je osazena na úrovni +1,000 na železobetonové základové desce v yztužené
žebry a obvodovým rámem a uložené na pilotách, z důvodu
složitých základových poměrů v místě stavby.
50

1 235

2 000
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Rozměry haly :
Šířka haly
22,32 m
Délka haly
22,40 m
Výška haly od podlahy
8,9 - 10 m
(Hala je projektována tak, aby bylo v budoucnu možno
osadit zásobníky sil do haly po zvednutí konstrukce střechy
s uvažovanou výškou haly od podlahy 13 m)
Zastavěná plocha halou
500 m2
6 50 prostor
Obestavěný
4 725 m3
4 50
6 50

údaje pro realizaci:
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