
Reference: Fasáda rodinných domů 

Vochov díky MAPEI 
Vochov, malá vesnička deset minut západně od Plzně, se pyšní 

novými rodinnými a bytovými domy. Firma MAPEI zde využila svou 

inovativní technologii stříkaných fasádních omítek.  

Bydlení v klidné zóně kousek od centra Plzně  

Cílem projektu bylo poskytnout nový domov spoustě rodinám a vybudovat tak obsáhlý 

komplex bytových a rodinných domů. Vzhledem k tomu, že v centru Plzně je těžké 

sehnat volné pozemky, lokalita Vochov byla jasná. Lokalitu vybrala a projekt zrealizovala 

firma Cortusa Group a celou výstavbu provázely produkty MAPEI.  

 

Celkově se jedná o několikátou etapu výstavby, ve které je k dispozici více než 100 bytů. 

Lokalita Vochov je pak rozdělena na bytové domy s vlastní předzahrádkou a menší 

rodinné domy.   

 

Inovativní technologie stříkaných fasádních omítek  

Na fasádu bytových jednotek a rodinných domů použili řemeslníci novou progresivní 

technologii stříkaných fasád MAPEI. Tato metoda nejen zrychluje realizaci, ale zároveň 

není tolik závislá na klimatických podmínkách a na stavbě není třeba tolik fasádníků. To 

je v dnešní době, kdy je nedostatek pracovní síly, velká výhoda.  

 

Pro aplikaci stříkaných fasád  můžete použít jakoukoliv probarvenou omítkovou pastu z 

nabídky MAPEI. V nabídce jsou pasty určené jednak pro točenou technologii i pro 

rýhovanou úpravu omítky. Ve Vochově řemeslníci použili omítku Silancolor Tonachino 1,5 

mm.  

Co se kromě fasád ještě realizovalo?  

Produkty MAPEI hrají důležitou roli i v interiéru bytových a rodinných domů Vochov. 

Například v koupelnách při obkladech dlažeb se na jejich spárování využila spárovací 

hmota Ultracolor Plus.  

 

Na tmelení se použil silikonový tmel MAPESIL AC.  

 

Řemeslníci využívali produkty MAPEI i při pokládkách podlah nebo izolačních stěrkách, 

přičemž použili různé typy lepidel a hydroizolaci Mapegum WPS. Spodní stavbu izolovali 

produktem MAPEI Plastimul 2k Plus.  

 

https://www.mapei.com/cz/cs/vyrobky-a-reseni/seznam-vyrobku/product-detail/silancolor-tonachino
https://www.mapei.com/cz/cs/vyrobky-a-reseni/seznam-vyrobku/product-detail/silancolor-tonachino
https://www.mapei.com/cz/cs/vyrobky-a-reseni/seznam-vyrobku/product-detail/ultracolor-plus
https://www.mapei.com/cz/cs/vyrobky-a-reseni/seznam-vyrobku/product-detail/mapesil-ac
https://www.mapei.com/cz/cs/vyrobky-a-reseni#/search?text=lepidla&menu=Products
https://www.mapei.com/cz/cs/vyrobky-a-reseni/seznam-vyrobku/product-detail/mapegum-wps
https://www.mapei.com/cz/cs/vyrobky-a-reseni/seznam-vyrobku/product-detail/plastimul-2k-plus


 

Jak fasády rodinných a bytových jednotek Vochov vypadají se můžete podívat ve videu:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AbQZfgS3h1E&ab_channel=MAPEI%C4%8Cesk%C3%

A1republika 

 

Tak co říkáte na výsledek?   

 

 

 

Meta title: Vochov: Fasáda rodinných domů a bytů díky produktům MAPEI  

 

Meta description: Nejen nová fasáda rodinných a bytových domů Vochov. Zajímá vás, jak 

se na projektu podílela firma MAPEI? Pojďte se podívat!  

https://www.youtube.com/watch?v=AbQZfgS3h1E&ab_channel=MAPEI%C4%8Cesk%C3%A1republika
https://www.youtube.com/watch?v=AbQZfgS3h1E&ab_channel=MAPEI%C4%8Cesk%C3%A1republika

