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MATERSKÁ ŠKÔLKA

SOFISTIKOVANOSŤ
Prírodný do zmesi prefarbený 
materiál s jemne, 
ale jasne viditeľnou štruktúrou 
vlákien.

PRÍJEMNÝ DOTYK
Matný, hodvábne hladký 
povrch.

OCHRANA
Priehľadná ochranná vrstva, 
s možnosťou „PRO“ antigraffiti 
povrchovej úpravy.

FORMÁT
Maximálny rozmer vyrábaných 
a dodávaných dosiek je 3,10 
x 1,25 m v hrúbkach 8 a 12 
mm a ich formátovaním je 
možné dosiahnuť ľubovoľný 
tvar a veľkosť.

POUŽITIE
Odvetrávané fasády 
s možnosťou montáže na hli- 
níkovú alebo drevenú pod-
konštrukciu, dizajn interiéru 
a nábytku.

FAREBNÁ ŠKÁLA FASÁDY EQUITONE

KOMPLEX MATERSKEJ ŠKÔLKY DOMČEKY je umiestnený na nevyužitom vnútrob-
lokovom priestore na Kyjevskej ulici v Leviciach. Areál sa skladá z objektov spojenej 
jedálne a vstupu, telocvične a troch “domčekov” samostatných tried materskej školy. 
Jedáleň je schopná vyprodukovať stravovanie v plnej miere, pre všetky deti a zamest-
nancov a ako bonus ponúka možné letné stravovanie na krytej terase. Na objekt 
jedálne naväzuje prekrytý vstup, z ktorého sa otvárajú jednotlivé cestičky do škôlok 
a telocvične. Materské škôlky sú určené pre 15 detí a príslušných zamestnancov. 
Majú 2 nadzemné podlažia, rozdelené na aktívnu resp. odpočinkovú časť. Cez 1.PP a 
naväzujúce podzemné chodby  je umožené škôlkarom vstúpiť objektov telocvične a 
jedálne “suchou nohou”, čo je výhodné hlavne počas zimných mesiacov. Telocvičňa 
má tvar škrupiny. Presvetlená je strešnými a bočnými svetlíkmi. Počas večerných 
hodín bude prístupná aj verejnosti, ktorá bude mať samostatné vstupy. Celý kom-
plex objektov bol navrhovaný pre maximálne pohodlie detí a tak, aby umožňoval, 
čo najpestrejšie trávenie času v zdravotne bezpečnom priestore
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