




















JAVOR BABYKA (Acer campestre Elsrijk)

Výška: 6-12  m
Šířka: 5-8 m
Barva listů: tmavě zelené 

Listnatý opadavý středně vysoký  strom. Oválná koruna 
s hustými větvemi. Dobře snáší městské prostředí a ořez.

JAVOR ČERVENÝ(Acer rubrum'October Glory')

Výška: 9-13  m
Šířka: 4-6 m
Barva listů: zelená

Listnatý opadavý středně vysoký  strom. V létě mají listy 
zelenou barvu, na začátku podzimu se začnou barvit 
sytě oranžovou a brilantně červenou, zanedlouho však 
úplně zčervená do zářivě karmínové a toto atraktivní 
vybarvení mu zůstává často až do poloviny listopadu.

VRBA BÍLÁ „SMUTEČNÍ” (Salix alba ”Tristis”)

Výška: 15-25  m
Šířka: 15-20  m (průměr kmene až 1 m)
Barva listů: světle zelená

Listnatý opadavý mohutný  strom. Rychle rostoucí           
s kaskádově splývajícími větvemi. Snáší silné seříznutí. 
Listy na podzim žloutnou.

LITINOVÁ MŘÍŽ KE STROMŮM
Firma miVAL

Rozměry: 180 cm x 180 cm
Materiál: litina, ocelový rám
Povrchová úprava: základní antikorozní nátěr + 
syntetická vrchní barva

Hranatá litinová mříž o rozměru 180 cm x 180 cm je 
sestavena z litinových roštů ležících na dvoudílném 
ocelovém rámu.

JALOVEC (Juniperus sabina tamariscifolia) CYPŘIŠEK (C. obtusa ´Nana Gracilis´)

VÝPIS PRVKŮ - STROMY, KEŘE, ROSTLINY,         C 10   

LEVANDULE (Levandula spica ́ Hidcote´)

























































Čalouněné křeslo COCKTAIL BC

Materiál: koženka
Barva: žlutá, černá
Rozměry (š x h x v): 66 cm x 68 cm x 76 cm
                              

SEDAČKA HEART

Materiál: koženka
Barva: žlutá, čern, žlutá
Rozměry (š x h x v):       křeslo 75 x 110/133 x 72cm
                                        sedátko: 75 x 78 x 38cm
                                    

Kancelářská židle FISH BONES bílá koženka

Materiál: koženka
Barva: bílá
Rozměry (š x h x v): 52 cm x 48 cm x 107 cm
                                  

VÝPIS PRVKŮ - POVRCHOVÉ ÚPRAVY          D 27

Turniket EASYGATE - SG 1000

Rozměry (d x v x š): 100 cm x 100 cm x 200 cm
                              

PC kiosek - celokovový info kiosek,19" LCD, PC, wifi

LCD monitor 19" 4:3 včetně ochranné polykarbonátové výměnné 
desky. kovová klávesnice s touch padem, zabudované 
multimediální PC, wifi, LAN
Rozměry (š x h x v): 45cm x 0cm x170 cm (klávesnice  ve výšce 115 
cm)
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Normy a vyhlášky 

 

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

- Vyhláška č. 268/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb 

- Vyhláška 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území 

- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

- Zákon č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
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- http://www.schmitt-elevators.com/ 

- http://www.alax.cz/cz/produkty/3785-sedacka-heart.html 

- http://www.gastronabytek24.cz/cz/Calounena-kresla/calounene-kreslo-cocktail-

bc/ 

- http://nemetschek-scia.com/cs/company/references/projects/muzeum-

evropskych-stredozemnich-civilizaci-mucem-marseille-francie 

- http://www.cominfo.cz/cz/kategorie/turniket-easygate-sg.aspx 

- http://www.klapramy.eu/pc-kiosek-celokovovy-info-kiosek-19-lcd-pc-wifi_d350.html 

- http://www.archiweb.cz/salon.php?action=show&id=5052&type=17 

- http://www.zakladani.cz/cz/podzemni-steny 

- http://www.wolf-

heiztechnik.de/cz/pkp/produkty/salavesystemy/podlahovevytapeni/suchysystemvy

tapeni.html 

- http://www.amosdesign.cz/corian-1/ 

- http://www.kancelarska-zidle.cz/kancelarske-zidle/kancelarske-zidle-

node/kancelarska-zidle-fish-bones-bila-kozenka/ 

- http://www.differente.cz/sortiment/imitace-pohledoveho-betonu 
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