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Ubytovna pro dělníky firmy Kronospan se skládá z 64 modulů, 
uspořádaných do dvou pater s jedním vnitřním schodištěm a dvěma 
únikovými venkovními schodišti. Celou sestavu tvoří obytné jednotky, 
kdy každá jednotka má svou vlastní koupelnu a mini kuchyňku přímo 
v pokoji. Dále je zde několik modulů vyčleněno pro technické zázemí jako 
jsou sklady, prádelna, kotelna. Chodby jsou provedeny vypříčkováním 
delších modulů. Objekt je kompletně v provedení SDK  a na podlahách 
se nachází PVC. Koupelny mají obklad řešený obkladovým PVC. Topení je 
řešeno jako teplovodní s kotelnou ve druhém patře. Radiátory typu Radik 
jsou osazeny v obytných místnostech, vytápění koupelen je řešeno 
elektrickým přímotopným tělesem umístěným nad dveřmi. Moduly mají 
na vnějším plášti mikrovlnu, zákazník instaloval fasádu z vlastních desek. 
Okna jsou plastová s dvojsklem s vnitřní žaluzií. 
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The dormitories for Kronospan workers consist of 64 modules organised 
in two storeys with one inner staircase and two outer emergency escape 
route staircases. The whole set consists of residential units, each with 
a bathroom and a kitchenette. A few modules are reserved for technical 
facilities, such as storage rooms, a laundry room, a boiler room. The 
corridors are made by crossbarring longer modules. The building is 
made of drywall boards, with PVC on the floors. PVC cladding is used in 
bathrooms. The hot-water heating system is controlled from the boiling 
room on the upper floor. Radiators Radík are mounted in residential 
rooms, bathrooms are equipped with an electric heater above the door. 
On the outer cladding of the modules microfelt is applied, the customer 
installed facade made of their own boards. The windows are plastic, with 
inner blinds in dual pane windows. 
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