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ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ – COVID-19



WAREX řešení krizových situací:

V aktuální situaci ve spolupráci s našimi partnery se podílíme na 
budování komplexů krizových center, odběrných míst, dezinfekčních 
zón, prostřednictvím modulové výstavby.
 Odběrné místa, 

vyšetřovny, zdravotní 
komplexy – ilustrační 

3D model

Odběrné místo a vyšetřovna

Modulová nemocnice

Ve spolupráci s registrovanými výrobci 
medicinálních plynů nabízíme možnosti 
zakomponování povrchových rozvodů 
medicinálních plynů k jednotlivým 
odběrným místům - lůžkům.



Vytváření základních kombinací a propojení modulů

 Základní provedení *:
 2 x 20´´ W1 DUO se sanitou a minikuchyní
Příklad vybavení : OSB + Cetris 22 mm + PVC Homogenní Tarkett 1,5 mm, 2x okno plastové 1760 x 
1115 mm s venkovní roletou, půl FIX, půl O/S,  1 x sanitární okno plastové 600 x 600 mm, 
sklopné, ocelové vstupní dveře 875 x 1970 mm, 2x topení 2 kW a 0,5 kW, 
4x zářivka, 2x žárovkové světlo, kompletní elektrorozvody, izolované zádveří 1500 x 1500 mm s 
vnitřními dveřmi a světlem /2 x vnitřní dveře/, mini kuchyně s lednicí, vařičem, sanitární část:  WC, 
umývadlo, Bojler 80 L, sprchový box – závěs

Obytné kontejnery  - Sanitární kontejnery -  Kombinované kontejnery 



Sanitární základní standard sanitární jednotky, přiznané rozvody, 
toaletní kabinky, sprchové boxy, minikuchyňka – ukázka



 Základní provedení *:
 20´´ W1, samonosná ocelová konstrukce z válcovaných a svařovaných profilů, stohovatelnost do 3 
vrstev (přízemí a 2 patra) se statickým výpočtem. 
Rohové sloupky šroubované k podlahovému a střešnímu dílu, 
zatížení sněhem/větrem/užitné zatížení podlahy: 1,0 kNm-2/0,5 kNm-2/2,0 kNm-2. 
Vnější opláštění : TR plech
Provedení : VÝMNĚNNÝ PANEL 
Vnější/vnitřní rozměry š-d-v: 2438-6058-2890/2186-5806-2510 mm. 

síla izolace podlaha/stěna/střecha 100/60/100 mm 
tepelná prostupnost U P/S/Stř = 0,425/0,694/0,425W/m2K. 
Standartní barva rámu a stěn RAL 9002 / RAL 7035/ kombinované
Vnitřní dekor: 12 mm oboustranně laminovaná dřevotříska bílá
Vybavení základný standard : OSB 22 mm + PVC Homogenní  Tarkett 1,5 mm, 1x okno plastové 
1760 x 1115 mm s venkovní roletou, půl FIX, půl O/S, ocelové vstupní dveře 875 x 1970 mm, 
topení 2 kW, 2-3x zářivka, kompletní elektrorozvody

DENNÍ NÁJEM: 
dostupný v termínu návozu 7 – 14 dní/ resp. podle náročnosti sestavy
120,- Kč bez DPH - obytný kontejner, obytný kontejner se zádveřím
200,- Kč bez DPH – všechny typy sanitárních a kombinovaných kontejnerů
Cena neosahuje dopravu, vykládku, montáž, dezinfekci a úklid

PRODEJ:
Od 120 000,- Kč bez DPH

Poptejte nás s vaším požadavkem  https://warex.cz/poptavka/ rádi vám poradíme s dotazmi 
ohledně řešení, ceny a všech aktuálně dostupných termínů nájmu i výroby!

WAREX – nabízíme možnosti nájmu i prodeje 



WAREX řešení krizových situací – další možnosti:

Dezinfekční zóny v modulu – ilustrační 3D model

Jednoduché/ přenosné  dezinfekční stojany k 
dezinfekci rukou na nožné ovládání



WAREX řešení krizových situací: Brno 

Vybudování krizového centra pro lidi bez domova a odběrného místa prostřednictvím dočasné 
modulové stavby. Protipožární skladba stěn s povrchovou úpravou sklo-tapetou, antivandal provedení 
sanitárních prostorů pro klienty, kuchyňka, zázemí pro personál, sprchy, vyšetřovna, společné prostory. 
Návoz a montáž v rekordních 4 dnech.



WAREX řešení krizových situací:
stručný popis problematiky

 
FUNKČNÍ ZADANÍ PRO ODBĚROVÉ MÍSTO COVID S PROJEKTEM VZDUCHOTECHNICKÉHO ŘEŠENÍ:

● Nové druhy nebezpečných virů kladou vysoké nároky na odběrová místa a vzájemnou bezpečnost 
(např. SARS-COV-2).

● Při odběru je nutno chránit zdravotnický personál, ostatní čekající pacienty i okolí odběrového místa (často v rámci 
frekventovaných míst).

● Odběrová místa musejí být umístěna mimo stávající objekty nemocnic a podobných zařízení kvůli minimalizaci rizika 
zavlečení nemoci do těchto zařízení.

● Vzduchotechnika těchto zařízení musí zajišťovat záchyt virů (HEPA filtry).

● Zařízení by mělo být přemístitelné kvůli možnosti reakce, na aktuální potřebu, dle vývoje pandemie.

● Zařízení by mělo být realizovatelné v minimálním čase několika týdnů.

● Zařízení by mělo být standardizované kvůli údržbě.

● Zařízení musí být provozováno ve shodě s lokálními hygienickými předpisy i normami EU.
 
 



WAREX řešení krizových situací: 
Návrh půdorysu budovy odběrového místa



NÁVRH ŘEŠENÍ PRO ODBĚROVÉ MÍSTO COVID:

● Zařízení je vhodné řešit modulovým systémem na bázi ocelové konstrukce                  
(rychlost, flexibilita, rozebíratelnost a opakovaná smontovatelnost…).

● Zařízení musí mít regulované definované proudění vzduchu (primární cíl).

● Zařízení musí mít optimální rozměry a dispozici ke svému účelu.

Čekací místnost a zkušební místnost musí být odděleny a mohou mít až 12 výměn vzduchu za hodinu, podtlakový systém.
 

● Vzduch je odsáván a nikoliv recyklován.

● Odsávaný vzduch z místností je filtrován HEPA filtry a odsáván nad linii střechy. 

● Odsávací větrání probíhá po celou dobu, kdy je budova obsazena.

● Topení a chlazení musí být integrováno do vzduchotechniky kvůli splnění primárního účelu zařízení.

● Klimatizace i vzduchotechnika je ovládána na žádané hodnotě splňující EU normy.

● Vnitřní povrchy musí splňovat hygienické normy pro ošetřovny/nemocnice.

WAREX řešení krizových situací: 
Návrh řešení pro odběrové místo



WAREX – příklad modulové budovy 



WAREX spol. s r. o.
….Systém prostoru

Warex spol. s r. o.

Na Radosti 184/59
155 21 Praha 5 – Zličín
Česká Republika
IČ: 18628419
Telefon: +420 234 720 308 
www.warex.cz


