
VIDITELNÉ ÚSPORY 
U REKONSTRUOVANÝCH 
OBYTNÝCH DOMŮ

KOMPLEXNÍ 
REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH DOMŮ

 Analýza stavebně – technického stavu
 Poradenská činnost
 Projektová dokumentace
 Kalkulace nákladů
 Financování
  Komplexní rekonstrukce 
a energeticky úsporná opatření 

Tepelné ztráty zpravidla vznikají prostupem 
stavebními prvky a konstrukcemi (střechou, 
stropem, stěnou, okny a dveřmi, podlahou, 
nevytápěnými prostory) a větráním.

ZATEPLENÍ 
OBVODOVÉHO 
PLÁŠTĚ

30–40%
ÚSPORA 

ZATEPLENÍ 
STŘECH

15–20%
ÚSPORA 

VÝMĚNA
OKEN

30–35%
ÚSPORA 

ZATEPLENÍ STROPŮ 
SUTERÉNNÍHO 
PODLAŽÍ

2–5%
ÚSPORA 

REGULACE OTOPNÉ 
SOUSTAVY

15–20%
ÚSPORA 

OPRAVA PODLAH 
A ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ

KOMFORT 
BEZPEČÍ 
 

Hezký, nový, teplý 
kabát panelového 
domu
Je k vidění v Praze 4, Benkově ulici č. 1691-3. Původně 

byl šedivý, nepěkný, ve všem podobný těm, které byly 

postaveny před mnoha lety. Dnes jeho fasáda, celá 

v příjemných odstínech kávově hnědé, kolemjdoucím 

říká, že dům se revitalizací proměnil a svým obyvatelům 

nabízí příjemné bydlení. 

Nebylo to najednou. Nejprve byla před 
pár lety vyměněna okna, na podzim 
2012 přišel na řadu obvodový plášť. 
Zakázku realizovala neratovická společ-
nost KASTEN.

Zadáním byla celková rekonstrukce 
obvodového pláště a strojoven na stře-
še budovy vč. zateplení, aplikace nových 
klempířských prvků, výměna původních 
okenních výplní na strojovnách a instala-
ce nové hromosvodné soustavy.

Na přání investora muselo zůstat za-
chováno stávající zasklení a zábradlí na 
lodžiích. Proto byly podmínky pro aplika-
ci zateplení poněkud obtížnější než ob-
vykle. A postupy prací se od standard-
ních, při nichž jsou vyměňována i okna, 
lišily. 

Konstrukce zábradlí a zasklení musely 
být ošetřeny proti poškození ochranný-
mi vrstvami a práce v jejich blízkosti mu-
sely být prováděny s velkou opatrností, 
aby nedošlo k  jejich poškození. Velký 
pozor museli řemeslníci dávat i při pro-
vádění detailů, které na tyto konstrukce 
navazovaly. 

Výsledkem je moderní revitalizovaný 
dům, který svým uživatelům nabízí vy-
sokou kvalitu bydlení, lepší technické 
a užitné parametry užívání, vyšší hodno-
tu, a  také podstatné zvýšení ceny jed-
notlivých bytů. 

 

Lokalita:  Benkova 1691, 1692, 1693 

Praha 4

Investor:  Společenství vlastníků Benkova 

1691,1692 a 1693 v Praze 4

Termín: 09/2012-12/2012

Vedoucí projektu: Martin Kopecký

Investiční náklady: 5,4 mil. Kč

KASTEN, spol. s r.o., je členem Cechu pro zateplování budov, držitelem certifikátu 
ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, držitelem Osvědčení odborné způsobilosti 
k provádění ETICS.
V roce 2010 společnost získala titul Firma roku 2010 Středočeského kraje.
V roce 2013 získala v rámci CZECH TOP 100 ČEKIA Stability Award 2013 s hodnocením 
AA (vynikající).

Kontakty:

KASTEN spol. s r.o.
Větrná 145, 277 11 Neratovice – Byškovice
Tel:  +420 318 647 150; +420 318 647 152
e-mail: info@kasten.cz; www.kasten.cz

původní  stav


