
Světlu a životu otevřený prostor. Přirozené prosvětlení, subtilní elegantní konstrukce. Optický kontakt  
s okolím, a přesto soukromí. To vše nabízejí sofistikované skleněné konstrukce v kancelářských prostorách  
a administrativních sídlech firem či institucí. Tyto náročné a esteticky dokonalé realizace zaujímají jednu  
z klíčových pozic v portfoliu zakázek společnosti Clearmont.

ZPRAVODAJ
číslo 2 • červenec 2013

firemní sídla a kanceláře

Součástí technické přípravy byl 
složitý proces schvalování technic-
kého řešení stěn a jejich povrcho-
vých úprav. Stěny musely dokona-
le ladit s okolními prvky interiéru  
a bezezbytku vyhovět představám 
architekta. Proto byla povrcho-
vá úprava výjimečně provedena 
mimo výrobní závod společnosti 
DORMA.
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Prestižní referenci ze zakázky v USA získala naše 
společnost po úspěšně zvládnuté dodávce a montáži 
mobilních stěn DORMA Variflex v budově Českého 
národního domu v New Yorku.

ČESKÝ  
NÁRODNÍ DŮM 
NEW YORK

První stěna je situována v hlavním sále Čes-
kého národního domu, druhá pak ve vstup-
ní hale, kde slouží jako dělící stěna šatny. 
Pro Clearmont měla tato vysoce prestižní 
zakázka výjimečnou referenční hodnotu  
a zároveň jsme si vyzkoušeli postupy, při 
nichž technická příprava rozhodujícím způ-
sobem ovlivnila zdárný průběh montáže -  
s přihlédnutím na vzdálenost v řádu tisíců ki-
lometrů od centrály firmy.

http://www.clearmont.cz
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/nase-reference-1/detail/cesky-narodni-dum-new-york/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/mobilni-pricky-dorma/dorma-variflex-a-variplan/
http://www.clearmont.cz


V samém centru historické Plzně realizoval Clearmont zajímavou zakázku v nově 
zrekonstruovaných a rozšířených prostorách posledního podlaží kancelářské budovy.

Na jaře 2011 jsme dokončili rozsáhlou zakázku v Obchod-
ně-administrativním centru Biskupská v Ostravě, které se stalo 
novým sídlem společnosti Dalkia Česká republika.
Předmětem díla byla dodávka a montáž přibližně 1000 m2 
celoskleněných konstrukcí ve všech čtyřech nadzemních pod-
lažích šestipatrové budovy, která slouží převážně pro kance-
lářské účely. Clearmont realizoval celoskleněné stěny a dveře 
systému Dorma Universal plus příčná skla (žiletky) se zvukoizo-
lačními fóliemi Silence.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PLZEŇ

DALKIA OSTRAVA
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kompletní fotogalerie
advokátní kancelář Plzeň

Dodávka a montáž zahrno-
vala ocelové konstrukce nad 
rastrovým podhledem, U-profily 
pro příčky, celoskleněné příčky  
a dveře, posuvné skleněné dveře 
a schodišťové zábradlí z téhož 
materiálu doplněné nerezovými 
madly a nerezovým obkladem.
Výsledkem jsou nové exkluzivní 
prostory sloužící jako advokát-
ní kancelář. Pro skleněné prv-
ky bylo použito sklo tloušťky  
10 mm s využitím systému ková-
ní Dorma Universal.
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http://www.clearmont.cz
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenene-pricky/dorma-universal-a-arcos-universal
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/nase-reference-1/detail/dalkia-cr-ostrava/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/nase-reference-1/detail/advokatni-kancelar-plzen/
http://http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenene-pricky/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenene-dvere/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenene-dvere/dorma-agile-150/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenena-zabradli/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenene-pricky/dorma-universal-a-arcos-universal


Unikátní výšková budova Sluneční věž (Sun Tower) byla  
v roce 2011 dokončena v Praze-Karlíně. Nabízí celkem  
21 podlaží a kromě kancelářských prostor disponuje rov-
něž 30 bytovými jednotkami. Architektonicky unikátní celo-
plošnou prosklenou fasádu kryjí hliníkové slunolamy, díky 
nimž bývá Sun Tower přirovnáván k další známé pražské 
stavbě - Tančícímu domu.

Další zahraniční zakázkou z naše-
ho portfolia je dodávka a montáž 
celoskleněných příček v nově vybu-
dovaném obchodně-administrativním 
komplexu Eurovea Bratislava.
Na nábřeží Dunaje v blízkosti histo-
rického centra slovenské metropole 
jsme v luxusních kancelářských pro-
storách IT společnosti realizovali 
celoskleněné příčky z kaleného 
skla ESG tloušťky 10 mm, které je 
ukotveno v U-profilech. Výjimečnost 
zakázky spočívá v použití efektních 
obloukových skel.

SLUNEČNÍ 
VĚŽ 

PRAHA

EUROVEA 
BRATISLAVA

kompletní fotogalerie 
Eurovea Bratislava

kompletní
fotogalerie
Sluneční věž
Praha

Společnost Clearmont 
se v rámci tohoto pro-
jektu mimo jiné podílela  
na realizaci skleněných 
interiérových konstrukcí 
ve dvou nejvyšších podla-
žích Sluneční věže. Nej-
zajímavější část zakázky 
představovala dodávka 
a montáž skleněného 
schodišťového tubusu  
z ohýbaných skel. Pev-
ně ukotvená extra čirá 
skla Diamant specifikace 
VSG/ESG 8.8.2 jsou 
doplněna posuvnými 
ohýbanými dveřmi ESG 
10 mm. Pevné zasklení 
je uloženo v podlaze  
v nerezových U-profi-
lech zkružených na míru.  
Pro dveřní křídlo bylo 
použito kování DORMA 
Manet s ohýbanou ko-
lejnicí.
Zakázka dále zahrnova-
la tři celoskleněné stěny  
s posuvnými dveřmi sys-
tému DORMA Agile 150 
Dormotion. Sklo bylo 
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použito ve specifikaci ESG 10 mm float. 
U pěti solitérních skleněných dveří volil 
investor barevné sklo ESG 10 mm satina-
to bronz ve spojení s kováním DORMA 
Universal.
Za zmínku stojí velmi složitá doprava 
všech velkoformátových skel do 21. pod-
laží, která proběhla s pomocí jeřábu.

http://www.clearmont.cz
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/stavebni-sklo/typy-stavebniho-skla/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/stavebni-sklo/typy-stavebniho-skla/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/nase-reference-1/detail/eurovea-bratislava/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/nase-reference-1/detail/slunecni-vez-praha/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/nase-reference-1/detail/slunecni-vez-praha/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/stavebni-sklo/typy-stavebniho-skla/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenene-pricky/dorma-manet/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenene-pricky/dorma-manet/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenene-dvere/dorma-agile-150/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenene-dvere/dorma-agile-150/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenene-dvere/dorma-universal/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenene-dvere/dorma-universal/


Zakázka pro nový výrobně-administrativní komplex 
zahraničního investora, společnosti Rimowa, zahrno-
vala v Pelhřimově dodávku a montáž celoskleněných 
dveří, příček, protipožárních dveří, protipožárních oken  
a dvou celoskleněných schodišťových zábradlí s nere-
zovými kotevními prvky a madly.

K našim největším realizacím v síti poboček České spořitelny patří kom-
plexní dodávka celoskleněných příček DORMA Universal a dveří DOR-
MA Studio Classic pro pobočku v Ústí nad Orlicí.
Konstrukce byly dodány dle standardů požadovaných investorem a ar-
chitekty. Jsou citlivě navrženy a integrovány do historického domu, de-
centně rozdělují interiér a neruší původní architektonické vyznění, které 
tak zůstalo zachováno.

RIMOWA 
PELHŘIMOV

ČESKÁ SPOŘITELNA ÚSTÍ N. O.ŘEŠENÍ
PRO BANKY
A FINANČNÍ ÚSTAVY

kompletní fotogalerie Česká spořitelna Ústí nad Orlicí

kompletní fotogalerie
Rimowa Pelhřimov

Celoskleněné příčky a dveře tvoří kalené sklo 
tloušťky 10 mm osazené systémem kování 
CLEAR ECONOMY LINE. V protipožárním pro-
vedení jsme dodali 5 dveří a 3 okna s protihlu-
kovou úpravou.
Venkovní i vnitřní skleněné zábradlí na schodišti s 
nerezovým obkladem kombinuje kalené lepené 
sklo s nerezovými bodově uchycenými madly 
kulatého profilu a zakládacími kryty ze stejného 
materiálu. Kotvení obou zábradlí bylo navrženo  
a realizováno na zakázku společností Clear-
mont - nejedná se o systémové řešení.
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http://www.clearmont.cz
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenene-pricky/dorma-universal-a-arcos-universal/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenene-dvere/dorma-studio-classic/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenene-dvere/dorma-studio-classic/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/nase-reference-1/detail/ceska-sporitelna-usti-nad-orlici/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/nase-reference-1/detail/rimowa-pelhrimov/
http://www.clearmont.cz/kovani/kovani-pro-sklo/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenena-zabradli/


Společnost Clearmont je výhradním 
dodavatelem celoskleněných interiéro-
vých konstrukcí v rámci modernizace 
poboček pojišťovny Kooperativa. Tato 
dlouhodobá spolupráce byla zaháje-
na montáží celoskleněné příčky v jedné  
z brněnských poboček. V kancelářích 
na Palackého ulici jsme instalovali ce-
loskleněnou příčku ze systému CLEAR® 

ECONOMY LINE s otočnými dveřmi  
a nadsvětlíky.

V říjnu 2010 provedla společnost Clearmont dodávku a mon-
táž prosklených příček a dveří v olomoucké Raiffeisenbank.
V pobočce na náměstí Národních hrdinů byly v 1. nadzem-
ním podlaží v souvislém bloku instalovány tři prosklené příč-
ky a dveře systému DORMA Universal. Tatáž produktová 
řada DORMA byla využita při zasklení zasedací místnosti  
ve 2. nadzemním podlaží.

KOOPERATIVA BRNO

RAIFFEISEN BANK 
OLOMOUC

kompletní fotogalerie Raiffeisen bank Olomouc

kompletní fotogalerie
Kooperativa Brno
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http://www.clearmont.cz
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenene-pricky/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenene-pricky/
http://www.clearmont.cz/kovani/kovani-pro-sklo/
http://www.clearmont.cz/kovani/kovani-pro-sklo/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenene-pricky/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenene-dvere/dorma-agile-150/
http://www.clearmont.cz/kovani/dorma/kovani-pro-celosklenene-bezramove-pricky
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/nase-reference-1/detail/raiffeisenbank-olomouc/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/nase-reference-1/detail/kooperativa-brno/
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V novém sídle společnosti Oswald  
v Bohuňovicích u Olomouce jsme dodali  
a instalovali celoskleněné příčky a dveře  
s kováním DORMA Universal a vrchními 
samozavírači systému DORMA RP, které 
jsou uchyceny v podhledech.
Zajímavostí a hlavní předností tohoto tech-
nického řešení je možnost použití v přípa-
dě instalace podlahového vytápění. 

V opavském sídle strojírenské společnosti Ostroj jsme dodali a nainstalovali šest celoskleněných bezrámo-
vých příček a dveří.
Jednalo se o pět otvíravých dveří se systémovým kováním DORMA Universal a jedny posuvné dveře systému 
DORMA Agile 150. Použito bylo kalené čiré sklo float tloušťky 10 a 12 mm. Všechny dveře jsou usazeny  
na podlahových zavíračích DORMA BTS 75V.

OSWALD 
OLOMOUC

OSTROJ OPAVA

kompletní fotogalerie Ostroj Opava
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mobil: 
tel./fax:
e-mail:

+420 602 745 405
+420 596 636 021
info@clearmont.cz

KONTAKTY

Skleněné plochy příček a dveří jsou dekorovány vypískováním 
nápisů a grafických motivů v podobě listů. Součástí zakázky 
byla rovněž dodávka mobilní příčky DORMA Moveo s otví-
ravými dveřmi.

MODERNÍ ŘEŠENÍ 
INTERIÉRŮ NEJEN 
PRO VELKÉ FIRMY

http://www.clearmont.cz
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/sklenene-dvere/dorma-universal/
http://www.clearmont.cz/kovani/dorma/kovani-pro-celosklenene-bezramove-pricky/
http://www.clearmont.cz/kovani/dorma/kovani-pro-posuvne-dvere/
http://www.clearmont.cz/kovani/dorma/podlahove-zavirace/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/nase-reference-1/detail/ostroj-opava-1/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/nase-reference-1/detail/oswald-olomouc/
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/nase-reference-1/detail/oswald-olomouc/
http://www.clearmont.cz
mailto: info@clearmont.cz
http://www.clearmont.cz/sklo-technika/mobilni-pricky-dorma/dorma-moveo/

