
 

 

REALIZOVANÉ OBJEKTY 



 

 

Rodinný dom ZÁPY 
 

Experimentálny energeticky úsporný rodinný dom. Vzorová, skúšobná inštalácia technológie INFRACLIMA 
 

Základné údaje 
 

investor:  INFRACLIMA  
štúdie, DSP, PP:  INFRACLIMA  
realizácia:  INFRACLIMA 
miesto stavby:  Zápy 151, Brandýs n.Labem, ČR 
orientačné náklady:  5.5 mil.Kč (229.167 €) 
rok inštalácie:  2004 



 

 

INSTAPLAST  PRAHA a. s., prevádzková budova 
 

Využitie výhod systému pre výrobne prevádzky, priame chladenie olejov pre výrobu, absorbčné chladenie so solárnymi kolektormi - dodávka fy. SOKRA  
(realizácia 2007), rekuperácia tepla z chladenia výroby; fotovoltaická elektráreň 
 
 
Základné údaje 
 

realizácia:  INFRACLIMA 
miesto stavby:  Zápy, ČR 
rok inštalácie:  2003 - 2008 
 
 

 



 

 

Rehabilitačný ústav KLADRUBY 
 

Stropné a stenové chladenie šiestich južne orientovaných izieb.  
 

Základné údaje 
 

realizácia:  INFRACLIMA 
miesto stavby:  Kladruby, ČR 
rok inštalácie:  2007 
 



 

 

Rodinný dom Kamenný Újezdec 

Základné údaje 
 

Investor: súkromná osoba 
realizácia:  INFRACLIMA 
miesto stavby:  Kamenný Újezdec, ČR 
rok inštalácie:  2009 
 
 

 



 

 

Rodinný dom Libeř 
 

Základné údaje 
 

realizácia: svojpomocne 
investor: súkromná osoba 
miesto stavby:  Libeř, ČR 
rok inštalácie:  2010 
 



 

 

Rodinný dom Kačice 

Základné údaje 
 

realizácia: svojpomocne 
investor: súkromná osoba 
miesto stavby:  Kačice, ČR 
rok inštalácie:  2010 
 

 
 



 

 

Sportclub Mahring 
 

Kompletná dodávka technológie. 
 
Základné údaje 
 

realizácia: INFRACLIMA 
miesto stavby:  Česká republika 
rok inštalácie:  2010 
 



 

 

Hlavný referenčný komplex budov Mahring  

Rekonštrukcia existujúceho objektu fary, výstavba podkrovných izieb, nový krov, inštalácia do montovanej konštrukcie.  
 

 
 

 



 

 

Rodinný dom NÁMESTOVO 
 

Kapilárne rohože sú inštalované v strope a podlahe. Na rodinnom dome je realizovaných vyše 300m² kapilárnych rohoží.  
 
Základné údaje 
 

realizácia: INFRACLIMA 
miesto stavby:  Slovenská republika 
rok inštalácie:  2012 
 



 

 

Rodinný dom 3.podlažný 
 

Inštalácia kapilárnych rohoží do podláh. Zdroj tepla - pec na pevné palivo. 
 
Základné údaje 
 
typ stavby: RD trojpodlažný 
realizácia: INFRACLIMA 
miesto stavby:  Slovenská republika 
rok inštalácie:  jar 2012 
 



 

 

Rodinný dom bungalov 
 

Kompletná dodávka technológie. Plnoplošná inštalácia kapilárnych rohoží. Zdroj tepla je tepelné čerpadlo zem/voda a solárne kolektory. 
 
Základné údaje 
 
typ stavby: bungalov 
realizácia: INFRACLIMA 
miesto stavby:  Slovenská republika 
rok inštalácie:  2011 
 



 

 

Rodinný dom BETLIAR 
 

Inštalácia kapilárnych rohoží do podláh. Zdroj tepla plynový kotol. 
 
Základné údaje 
 
typ stavby: rodinný dom 
realizácia: INFRACLIMA 
miesto stavby:  Slovenská republika 
rok inštalácie:  zima 2012 
 



 

 

Rodinný dom 1.podlažný 
 

Kapilárne rohože inštalované do podlahy. Zdroj tepla je kotol na tuhé palivo s podávačom a solárne kolektory.  
 
Základné údaje 
 
typ stavby: rodinný dom 
realizácia: INFRACLIMA 
miesto stavby:  Slovenská republika 
rok inštalácie:  jeseň 2012 
 



 

 

Rodinný dom TOVARNÉ 

Kapilárne rohože inštalované do podláh a stropov. Zdroj tepla tepelné čerpadlo zem-voda. 
 
Základné údaje 
 
typ stavby: rodinný dom 
realizácia: INFRACLIMA 
miesto stavby:  Slovenská republika 
rok inštalácie:  leto 2012 



 

 

Administratívna budova POPRAD 
 

Kompletná dodávka technológie. Plnoplošná inštalácia kapilárnych rohoží. Zdroj tepla solárny systém a tepelné čerpadlo..  
 
Základné údaje 
 
typ stavby: administratívna budova 
realizácia: INFRACLIMA 
miesto stavby:  Slovenská republika 
rok inštalácie:  zima 2012/2013 


