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referáty

Unica rozzářila hotel Alcron
Společnost Schneider Electric se podíle-

la na rekonstrukci legendárního pražského 
hotelu Alcron. Pro vybavení hotelových po-
kojů si londýnská architektka a designérka 
Marie Vafiadisová, která byla pověřena návr-
hem nových interiérů, vybrala vypínače a zá-
suvky Unica.

Hotel Alcron, který je nyní součástí glo-
bální hotelové sítě Radisson SAS, se už od 
svého otevření v roce 1932 řadí k nejluxus-
nějším a nejstylovějším hotelům nejen v Pra-
ze, ale i v celé republice. Stavitel Alois Krofta 
uskutečnil svůj sen a vybudoval ve Štěpánské 
ulici vrcholový hotel ve stylu art deco. Tento 

styl byl ve velké míře zachován 
i po nynější rekonstrukci. Stan-
dardní hotelové pokoje jsou vy-
baveny řadou Unica Basic, kte-
rá svým příjemným designem 
ladí s interiérem. V pokojích 
vyšší kategorie se hosté setkají 
s variantou Unica Top v desig-
nu Cromo mat s kovovým kry-
cím rámečkem, která přesně 
zapadá do materiálového poje-
tí stylu art deco. Unica se díky 
své bohaté barevné i materiálo-
vé škále hodí nejen do luxus-

ního hotelu, ale opravdu kamko-
liv: do panelákového bytu, ško-
ly, kanceláře, rodinného domku 
či nemocničního oddělení. Vy-
pínače a zásuvky Unica jsou do-
stupné v pěti designových varian-
tách – Basic, Colors, Plus, Top a 
Allegro, a jednom systémovém 
řešení Unica System. Každá z va-
riant obsahuje několik desítek ba-
revných kombinací, řada Top pak 
navíc unikátní spojení materiálů 
(masivní dřevo, kov).
[Tiskové materiály Schneider Electric CZ.]

Síť center pasivního domu
Projekt Síť center pasivního domu, který 

byl zahájen v září roku 2006 a trval do letošní-
ho srpna, byl koordinován Centrem pasivního 
domu v Brně a zapojilo se do něj třináct part-
nerů z celé České republiky. Jedním z nich bylo 
i Energy Centre České Budějovice (ECČB).

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit na-
bídku stávajících poradenských center o pro-

blematiku úspor energie ve stavebnictví s cí-
leným zaměřením na pasivní domy.

Poradenská střediska sdružená v Síti cen-
ter pasivního domu poskytují bezplatné a ne-
závislé poradenství na téma pasivní domy. 
V Českých Budějovicích bylo takové stře-
disko otevřeno začátkem února 2007, a to 
v sídle občanského sdružení ECČB na ná-

městí Přemysla Otakara II. 87/25. Projekt 
měl také za cíl osvětovou činnost v podo-
bě organizace seminářů o pasivních do-
mech. Realizace projektu se uskutečnila za 
finanční podpory z prostředků evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu Čes-
ké republiky.
[Tiskové materiály ECČB.]
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