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DÜSSELDORF DORMITORY FACILITY

projekt a realizace stavby

INVESTOR   Zahraniční investor
GENERÁLNÍ DODAVATEL CUBESPACE s. r. o.
PROJEKTANT  CUBESPACE s. r. o.
VÝROBA    CUBESPACE s. r. o., závod Doksy
ROK VÝSTAVBY  2018
MÍSTO PLNĚNÍ  DÜSSELDORF – DE
CELKOVÁ CENA  1,5 mil EUR 

Jedná se o dvě totožné, samostatně stojící budovy, z nichž každá je 
složená z 68 obytných a sanitárních modulů. Obě budovy slouží jako 
ubytovna/azylový dům. Uvnitř se nachází ubytovací jednotky o různých 
velikostech se společným sociálním zázemím v centrální části objektu. 
Přízemí je uzpůsobeno bezbariérovému užívání, nachází se zde i jedna 
ubytovací jednotka pro tělesně postižené. Každá budova je rozdělena 
na dvě poloviny a z každé z nich vedou dvě únikové cesty na okolní 
terén, z patra přes vnější schodiště. Vnitřní provedení je kompletně 
ze sádrokartonu, na podlaze PVC, v sanitárních prostorách je lepené 
stěnové PVC. Vnější opláštění je tvořeno standardním stěnovým 
plechem – mikrovlnou s přiznaným ocelovým rámem modulu. Okna 
jsou bílá plastová s vnější ruční roletou, vstupní dveře bílé, hliníkové. 

autor projektu: Vladimír Hladík

design and implementation

INVESTOR   A foreign investor
GENERAL CONTRACTOR CUBESPACE s. r. o
DESIGNER   CUBESPACE s. r. o.
PRODUCTION   CUBESPACE s. r. o., Doksy LTD:
YEAR OF CONSTRUCTION 2018
LOCATION   DÜSSELDORF – DE
TOTAL COST   1,5 mil EUR

The construction consists of two identical, independent buildings, each 
of them including 68 residential and sanitary modules. Both buildings are 
used as a dormitory facility/shelter. Inside the facility, there are residential 
units of different sizes, with a shared sanitary unit in the central section 
of the building. The ground floor is barrier-free, including one residential 
unit for physically disabled. Each building is divided into two halves, each 
of them including two emergency escape routes to the outside of the 
house, from upstairs through an outer staircase. All the inner space is 
made of drywall gypsum, with PVC flooring, and with glued PVC on the 
walls of the sanitary units. The outer cladding is made of metal sheet – 
microfelt with the steel framework of the module visible. The windows 
are made from white plastic, with an outer manual roller blind, the 
entrance door is white, made of aluminium. 

designed by: Vladimír Hladík


