
 
 
 
 
 

další informace naleznete na www.skeletsystem.cz 
bezplatná telefonní linka 800 33 11 99 

Postup spolupráce se SKELETSYSTEM 
Náš tým zkušených architektů, projektantů, konstruktérů, statiků a obchodníků je tu pro Vás, stačí si zvolit rozsah 

požadovaných služeb dle stavu Vašeho záměru, vše ostatní nechte na nás. 
 

Máte svůj sen? Pomůžeme Vám, začněme Architektonickou studií 
⌂ Ideální čas pro zahájení spolupráce je už při samotném návrhu stavby 
⌂ Naši architekti Vám rádi zpracují objemový a dispoziční návrh stavby, včetně návrhu umístění na pozemku a 

vizualizace, který bude maximálně respektovat Vaše představy a požadavky 

⌂ Využít můžete naše příkladové studie, které naleznete ZDE 

⌂ Nevybrali jste si? Zpracujeme Vám individuální architektonickou studii na míru 
⌂ Architektonickou studii využijete nejen pro další úvahy o Vašem záměru, ale i pro první jednání s úřady 
⌂ Pro zpracování architektonické studie od Vás budeme potřebovat znát místo stavby a výškové poměry pozemku 
⌂ Ideální čas pro zahájení architektonické studie je 12 – 14 měsíců před plánovanou realizací 

 
Máte studii? Jasnou představu? Zpracujeme Vám projektovou dokumentaci pro stavební povolení 

⌂ Naše technologie má svá specifika a zásady, které naši projektanti dobře znají a jsou tak schopni Vaši představu 
rozpracovat do fáze projektové dokumentace stavby v rozsahu nutném pro vydání povolení stavby tak, aby využitá 
technologie respektovala Vaše požadavky. V průběhu projekce Vám rádi navrhneme optimální varianty řešení, 
abyste vždy vybrali správně. 

⌂ Ke zpracování projektové dokumentace od Vás budeme požadovat tyto podklady: 
⌂ geodetické výškopisné zaměření pozemku 
⌂ geologický a radonový průzkum 
⌂ Vaše požadavky na standardy navrhovaného objektu 

⌂ Ideální čas pro zahájení projektové dokumentace je 6 – 12 měsíců před plánovanou realizací 
 
Máte vlastního projektanta? Proškolíme ho a zajistíme mu technickou podporu 

⌂ Pokud máte vlastního projektanta, není nic snazšího než ho s námi zkontaktovat, abychom mu ulehčili práci a tím 
ušetřili čas, náklady a nejasnosti při realizaci. 

⌂ Vašemu projektantovi předáme veškeré potřebné informace o konstrukci SKELETSYSTEM a vypracujeme 
stavebně-konstrukční části projektové dokumentace. 

⌂ Statika nás baví, nechte jí na nás 
 
Máte již projektovou dokumentaci využívající jinou technologii? Není problém 

⌂ Naši konstruktéři a statici navrhnou konstrukci v maximální míře respektující Vaše zadání, při dodržení našich 
konstrukčních zásad 

⌂ Pokud kvůli změně technologie bude nutné upravit Vaší projektovou dokumentaci, náš projekční tým tyto úpravy 
zpracuje 

⌂ Návrh konstrukce SKELETSYSTEM a cenová kalkulace je samozřejmě zdarma 
⌂ V této fázi od Vás budeme potřebovat Vaší projektovou dokumentaci v digitální podobě a geologický posudek 

 
 
Pokud Vás naše nabídka oslovila, nebo máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte našeho obchodníka, který Vám ochotně poradí, 

a rád si s Vámi domluví osobní jednání. 
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https://skeletsystem.cz/studie-a-realizace

