REKONSTRUKCE MŠ V PITÍNĚ
zateplení MŠ dle pasivního standardu pomocí přírodních materiálů

součást projektu
„Přírodní materiály a obnovitelné zdroje pro rozvoj pohraniční oblasti“
zateplení stěn
obklad obvodových stěn tvoří balíky slámy
tl. 400 mm vložené mezi dřevěné nosníky;
stěna byla uzavřena difuzní deskou a obkladem z desek Cetris tl. 10 mm umístěných
na nosném roštu
zateplení stropu
balíky slámy tl. 400 mm položené na stávající konstrukci stropu byly zafoukány celulózou tl. 100 mm, souvrství uzavřela kontaktní
difuzní fólie
zateplení meziokenních pilířků
pilířky byly zatepleny klasickou kontaktní
izolací z polystyrenu tl. 250 mm
zateplení soklu
sokl byl zateplen 150 mm extrudovaného
polystyrenu se stěrkovou omítkou
workshop se slámou
v srpnu 2009 se na stavbě pořádal workshop zateplení stavby slaměnými balíky
výměna oken
všechna okna a vstupní dveře nahradila
okna a dveře určené pro pasivní domy dřevěná eurookna se zesílenými rámy a
s trojskly plněnými argonem; okna se předsadila do přídavné venkovní izolace

rekonstrukce elektroinstalace
v celém objektu se provedla nová
elektroinstalace vč. osvětlení
rekonstrukce topení
stávající kotelna byla kompletně zrekonstruována, ekvitermní regulací jsou řízeny dva nové kondenzační kotle; topná
soustava byla ponechána stávající a litinová topná tělesa byla osazena termostatickými ventily; celá topná soustava
bude provozována jako nízkoteplotní
instalace solárních panelů
na střechu byly instalovány čtyři panely,
do kotelny se umístil solární bojler, který
slouží k ohřevu teplé vody
zřízení vzduchotechniky s rekuperací
v budově byla osazena nová rekuperační jednotka
výtvarné řešení
na grafické řešení fasády byla vyhlášena soutěž, z doručených 24 návrhů byl
vybrán vítězný, který představuje dětské
motivy s tématikou ročních období; všechny návrhy byly vystaveny na OU Pitín
malování fasády
v říjnu 2009 proběhl workshop malování
fasády, kterého se v průběhu jednoho
týdne zúčastnila dvacítka studentů
uměleckých vysokých škol
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