
školské stavby

V současné době čelí mnoho měst či obcí v České republice problému nedostatečné kapacity mateřských škol. Modulární systém 
CUBESPACE je ideální pro řešení této situace. Jeho variabilita a flexibilita umožňuje rychlé navýšení kapacit školských zařízení. Naším 
cílem je nalézt a poskytnout řešení, které plně odpovídá dispozičním i provozním potřebám zadavatele. Důsledné dodržování 
hygienických i právních předpisů je pro nás samozřejmostí. V  případě změny demografické situace mohou moduly plnit jinou funkci, 
například se stát součástí sportovišť. Případně lze školské zařízení snadno přesunout jinam – tam, kde je aktuálně potřeba.
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Proč volit stavbu mateřské školy z modulů?
•	 Mimořádný důraz je kladen na hygienické požadavky, tedy na vyhovující dispozice a parametry interiéru
•	 Jsou vybrány kvalitní materiály a technologie, které zajistí maximální komfort a snížené provozní náklady
•	 Stavba bude postavena rychle, nebudete vázáni na roční období. A zátěž okolí stavby je minimální
•	 Prostory lze snadno rozšířit, zmenšit i přemístit
•	 Je šetrná vůči životnímu prostředí
•	 Design je moderní a hravý 
•	 Při přípravě i během realizace stavby zajistíme kompletní služby

Jak probíhá realizace modulové stavby?
•	 Všechny moduly (jednotlivé části stavby) jsou vyrobeny předem a dovezeny na místo, kde bude stavba sestavena. K tomu může 

dojít již v řádu dní. 
•	 Na místě určení jsou moduly za pomoci jeřábu sesazeny na připravené základy
•	 Poté je stavba připojena na inženýrské sítě a proběhnou dokončovací práce 

Výhody modulové výstavby
•	 Držet krok s rozvojem nových technologií a designovými trendy  
•	 Bezpečné splnění nejpřísnějších požadavků aktuálních technických norem
•	 Značné tepelné a energetické úspory
•	 Zajištění všech fází inženýrských činností: od architektonického návrhu, přes projektovou dokumentaci, koordinaci s úřady, přípravy 

pozemku, kompletní výroby a dopravy modulů, až po zprovoznění stavby a její předání k užívání
•	 Konstruktivní spolupráci s investorem, která vede k optimální realizaci záměru
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