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REFERENCE 
Fashion Arena Prague Outlet – FOOD COURT 
kovové podhledy a obklady 

 

POPIS OBJEKTU 

Nákupní centrum v Praze s více než 100 
značkových obchodů. V nabídce značkových 
obchodů Fashion Arena Prague Outlet pořídíte 
módní kousky od světových návrhářů, 
outdoorovou a sportovní módu i vybavení  
a doplňky do domácnosti se slevami 

POPIS PRACÍ 

Kazetový podhled CLIP-IN 

Cílem architekta bylo vytvořit celoplošný podhled 
s motivem dřeva. Jako ideální pro tento případ byl 
zvolen podhled CLIP-IN, jehož pohledové lamely 
byly vyrobeny z plechu FeZn tl. 0,6 mm, který byl 
povrchově upraven fólii v dřevodekoru 
s označením 1217 Dobel F105. Základem byly 
kazety CLIP-IN o rozměru 1190x595 mm. Z důvodu 
nepravidelných půdorysných rozměrů jednotlivých 
ploch vznikalo při realizaci mnoho atypických 
rozměrů a nerovnoběžných tvarů. Tyto atypické 
rozměry byly vyráběny podle zaměření a 
montovány bez dalších nutných zásahů a úprav. 
Nosná konstrukce podhledových kazet CLIP-IN byla 
zhotovena z profilů CD, křížových spojek a nosníků 
CLIP-IN. 

Plocha podhledu 220 m2 

Lamelový podhled LINA  

Tento typ podhledu byl speciálně upraven dle 
požadavku architekta. Podhled tvoří lamely 
různých šířek 25, 50, 75 a 100 mm, které jsou 
rozmístěny nepravidelně. Výroba a montáž byla 
prováděna podle složitého kladečského plánu, 
který byl vytvořen naším konstrukčním oddělením. 
Povrchová úprava byla provedena práškovou 
vypalovanou barvou v netradičním atypickém 
odstínu RAL DESIGN 040 30 05M. Pro zlepšení 
akustických vlastností celého prostoru byla na 
lamely instalována akustická izolace s vliesem 
černé barvy. Lamely byly upraveny tak, aby do nich 
bylo umožněno vložit koncové prvky technologií, 
např. sprinklerové hlavice. 

Plocha podhledu 420 m2 
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Obklady stávajících konstrukcí – zakázková výroba 

Na stávajících sloupech a na čelech mezipatra bylo 
dodáno a namontováno oplechování v dřevo- 
dekoru s označením 1217 Dobel F105. Pro toto 
oplechování musela být navržena a vyrobena 
nosná podkonstrukce tak, aby umožňovala montáž 
se skrytými kotevními prvky. U konstrukcí, které 
jsou v místě dosahu pohybujících se osob, byla 
vlepena do kazet SDK deska pro vyztužení a aby 
nedocházelo k rezonanci obkladových kazet. 

Plocha obkladů: 120 m2 

OBJEDNATEL 

GEMO Olomouc s.r.o. 

INVESTOR 

Via FAOC s.r.o. 

ARCHITEKT 

Abel Architekti s r.o. 

DATUM DOKONČENÍ 

2016 
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