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Made by CONTIMADE

rychlá - modulární - řešení

Sociální bydlení

sociální byty

Řešte oblast sociálního bydlení moderně a hlavně rychle. Máme pro Vás
řešení, které perfektním způsobem dokáže maximálně využít prostorové dispozice. Nabídněte například Vašim seniorům kvalitní a moderní
zázemí, ve kterém plnohodnotně prožijí stáří. Sociální byty, ubytovny,
stacionáře, zázemí pro matky
samoživitelky či zařízení pro
občany, kteří potřebují pomoci s bydlením v nouzi. To vše
může být řešeno modulárním
systémem, který bude ve výsledku přesně podle Vašich
představ.

dům pro seniory

Školství a vzdělávání
Řešíte akutní nedostatek míst ve školkách, školách, internátech či jiném vzdělávacím objektu? Máte v plánu výstavbu nového
zařízení pro oblast školství či vzdělávání? Modulární stavba dokáže velice efektivním způsobem rychle reagovat na aktuální
stav na Vašem území. Připravíme pro Vás zařízení, ve kterém se uživatelé budou cítit příjemně a bude plně odpovídat všem
hygienickým i ostatním legislativním normám pro školská zařízení. Díky
variabilitě, která je jedním z hlavních benefitů modulárního systému,
můžete následně po snížení počtu dětí v zařízení prostory jednoduše
změnit na kulturní centrum či jiné, např. komunitní zařízení.
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školka

ubytovna

Sport a volný čas
Modulární stavby nacházejí uplatnění v široké škále oblastí a sport není výjimkou. Zázemí pro sportovce či organizace,
které nabízejí volnočasové aktivity, jsou jen malým výčtem oblastí, ve kterých modulární stavby nacházejí své místo.
Šatny, sociální zázemí ve víceúčelových sportovních centrech či vybavení
pro skladování sportovního náčiní mohou dnes díky modulárnímu systému
vyrůst velmi rychle. Zároveň mohou být designově nadčasové, ale hlavně
maximálně funkční.
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zázemí sportovního areálu

Ostatní stavby
Občanská vybavenost obcí a měst patří mezi stěžejní investiční aktivity. Modulární systém CONTIMADE najde uplatnění
v řadě oblastí. Od drobných staveb v podobě vrátnic ve sběrných dvorech až po samostatné administrativní zázemí
samosprávy či kulturní zařízení. Modulární stavby od CONTIMADE jsou nejen rychle realizovatelné a finančně výhodné,
ale jsou přesně takové jaké, potřebujete.

hasičská zbrojnice

obchodní prostory

obecní úřad

Proč stavět
modulárně s CONTIMADE?
Modulárně
=

rychle a ekonomicky
výhodněji

Modulární přístup
=
rychlý způsob řešení
nejen akutních projektů

Modulární výstavba
=

moderní a plnohodnotná alternativa
konvenčnímu stavebnictví
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Modulární architektura
=

Modulární stavba
=
možnost odpisů na 10 let

inovativní řešení

Modulární systéM
=

počítáte týdny, nikoliv měsíce

Použité vizualizace jsou pouze ilustrativní.
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