
kdy bude předpokládán pobyt osoby 
s potřebou speciálního bezbariérového 
vybavení, mohou být nosné prvky osa-
zeny potřebným vybavením kompatibil-
ním se systémem A-Flex. 

Úspora nákladů pro hoteliéry

Se systémem A-Flex je také spojená 
úspora při počátečním pořízení vyba-
vení sanitárních prostor. Díky modulár-
nímu systému není potřeba pořizovat 
bezbariérové vybavení do všech sa-
nitárních prostor, které jsou označené 
jako bezbariérové. Všechny plochy lze 
osadit pouze modulem A-Flex a  po-

sklopná madla k  toaletě, sklopné se-
dátko. V případě, že na podložku A-Flex 
není osazen žádný komponent, je kon-
strukce opatřena nerezovým krytem.

Příklad použití systému A-Flex 
u hotelové koupelny

Jestliže v pokoji není ubytovaný žád-
ný host se specifickými potřebami pro 
bezbariérové bydlení, podložka A-flex 
může zůstat překryta nerezovým kry-
tem a  koupelna není na první pohled 
vnímána jako bezbariérová. Do toho-
to pokoje může být ubytovaný i  běžný 
host bez specifické potřeby. Ve chvíli, 

Na trh systém A-Flex přinesl přední 
německý dodavatel stavebního ková-
ní pro dveře a okna – firma FSB, kte-
rou v ČR exkluzivně zastupuje společ-
nost E F B. 

Celý koncept je vhodný zejména pro 
hoteliéry, majitele restaurací nebo pro-
vozovatele lázní, dále do nemocnic a ji-
ných sociálních zařízení.

Princip systému A-flex

Tento princip je založen na univer-
zální montážní podložce, do které lze 
osazovat různé bezbariérové prvky dle 
aktuální potřeby. Opěradla k umyvadlu, 
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Sanitární vybavení pro bezbariérové 
prostory – bezbariérový systém FSB A-Flex

V každém veřejném objektu je nutno mít WC pro vozíčkáře, v hotelech, lázních či nemocnicích potom navíc po-
stavit bezbariérové pokoje. Při výstavbě těchto objektů pamatovat na umístění důležitých hygienických prvků. 
Ty zaberou hodně místa, někdy mohou překážet, což může být problém. Vyřešit ho umí koncipovaný systém pro 
umístění prvků potřebných pro bezbariérové sanitární prostory A-Flex.



můcky instalovat až za provozu dle ak-
tuální poptávky. 

•
Více informací naleznete na strán-

kách www.luxusnikovani.cz. ❏
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tel.: +420 312 687 684
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» Koupelny a toalety

Zleva otočné sklopné sedátko FSB se systémem A-Flex a variabilita systému FSB A-Flex

Sítě proti hmyzu
Správné větrání je základ našeho 

dlouhodobého zdraví i okamžité kondi-

ce. Nejrychlejší způsob větrání je ote-

vřenými okny nebo vchodovými dveřmi. 

Mnoho lidí větrá po celý rok. Jenže s vý-

jimkou zimy vlétají do domu s čerstvým 

vzduchem i mouchy, komáři, vosy a jiný 

nevítaný hmyz. Proto tu jsou sítě proti 

hmyzu, které patří mezi běžné součásti 

dnešních domovů.

Sítě proti hmyzu se nejčastěji použí-

vají do oken a do dveří a na trhu je řada 

firem, jenž je dodávají. Jednou z nich je 

i společnost Building Plastics ČR, s.r.o, 

která svým zákazníkům přináší moder-

ní výrobní postupy, širokou nabídku a 

systémová řešení pod značkou Minirol. 

Za jejím úspěchem stojí i extrudované 

a válcované profily, resp. jejich nosiče a 

rozsáhlé služby spojené s dodávkou ma-

teriálu.

Sítí proti hmyzu, kterými lze chránit 

okna před vnikem nežádoucího hmyzu 

do interiéru, existuje několik druhů. Nej-

známějším typem jsou pevné okenní sítě, 

ale existují i sítě rolovací, jejichž největší 

předností je variabilita zatažení. Pro svou 

eleganci jsou velmi oblíbené i sítě pliso-

vané.

Celý článek najdete na 

www.stavebnictvi3000.cz/c6183

STAVEBNICTVI3000.CZ
nejvíce informací o stavebnictví v ČR

Aktuálně na webu


