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1:2000

situace

1. Španielova 1296 - 1298

vizualizace

řez

pohled

půdorys
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Španielova - 01

Přesné rozměry navrhovaného objektu musí být zaměřeny na staveništi.

Nejedná se dílenskou dokumentaci.

K projektu je nutno vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena klientem a architektem

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím YUAR s.r.o.. Kopírování a jiné poskytování dokumentu pouze ze souhlasem autora, dle autorského zákona.

3 kontejnery

formát A3 | 24.11.2017 | draft - kreslil GRS

nová exterierová podlaha: 12m²
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4. Španielova 1267 - 1269

situace

situace

řez

pohled

půdorys

Španielova - 04

Přesné rozměry navrhovaného objektu musí být zaměřeny na staveništi.

Nejedná se dílenskou dokumentaci.

K projektu je nutno vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena klientem a architektem

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím YUAR s.r.o.. Kopírování a jiné poskytování dokumentu pouze ze souhlasem autora, dle autorského zákona.

nová exterierová podlaha: 12m²

1:2000

3 kontejnery

formát A3 | 14.11.2017 | draft - kreslil GRS
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6. Sochanova 1132 - 1134

situace

situace

řez

pohled

půdorys

Sochanova - 06

Přesné rozměry navrhovaného objektu musí být zaměřeny na staveništi.

Nejedná se dílenskou dokumentaci.

K projektu je nutno vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena klientem a architektem

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím YUAR s.r.o.. Kopírování a jiné poskytování dokumentu pouze ze souhlasem autora, dle autorského zákona.

1:2000

3 kontejnery

formát A3 | 24.11.2017 | draft - kreslil GRS

nová exterierová podlaha: 13.8m²

kontejnerová stání   |   Praha 17 Řepy  |



6000

2
0
0
0

+0.00
-0.15

7. Jiránkova 1138

situace

situace

řez

pohled

půdorys

Jiránkova - 07

Přesné rozměry navrhovaného objektu musí být zaměřeny na staveništi.

Nejedná se dílenskou dokumentaci.

K projektu je nutno vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena klientem a architektem

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím YUAR s.r.o.. Kopírování a jiné poskytování dokumentu pouze ze souhlasem autora, dle autorského zákona.

1:2000

3 kontejnery

formát A3 | 24.11.2017 | draft - kreslil GRS

nová exterierová podlaha: 12m²
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9. Makovského 1335 - 1337

vizualizace

situace

řez

pohled

půdorys

Makovského - 09

Přesné rozměry navrhovaného objektu musí být zaměřeny na staveništi.

Nejedná se dílenskou dokumentaci.

K projektu je nutno vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena klientem a architektem

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím YUAR s.r.o.. Kopírování a jiné poskytování dokumentu pouze ze souhlasem autora, dle autorského zákona.

1:2000

formát A3 | 24.11.2017 | draft - kreslil GRS

5 kontejnerů

nová exterierová podlaha: 21.6m²
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Systém

Systém

Přesné rozměry navrhovaného objektu musí být zaměřeny na staveništi.

Nejedná se dílenskou dokumentaci.

K projektu je nutno vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena klientem a architektem

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím YUAR s.r.o.. Kopírování a jiné poskytování dokumentu pouze ze souhlasem autora, dle autorského zákona.

Rollstop

adjustable

height

reinforced

concrete 60mm

expanded

steel mesh

formát A3 | 24.11.2017 | draft - kreslil GRS
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střecha - varianta

vizualizace

příklady

formát A3 | 24.11.2017 | draft - kreslil GRS

Přesné rozměry navrhovaného objektu musí být zaměřeny na staveništi.

Nejedná se dílenskou dokumentaci.

K projektu je nutno vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena klientem a architektem

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím YUAR s.r.o.. Kopírování a jiné poskytování dokumentu pouze ze souhlasem autora, dle autorského zákona.

vizualizace

vizualizace

vizualizace
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(PRAHA) (UL.

ŠPANIELOVA)

Braillovo slepecké písmo

slepecké písmo

formát A3 | 24.11.2017 | draft - kreslil GRS

Přesné rozměry navrhovaného objektu musí být zaměřeny na staveništi.

Nejedná se dílenskou dokumentaci.

K projektu je nutno vypracovat dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena klientem a architektem

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím YUAR s.r.o.. Kopírování a jiné poskytování dokumentu pouze ze souhlasem autora, dle autorského zákona.

Braillovo slepecké písmo

- design výřezu otvorů do

želozobetonových zdí
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