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Vážení čtenáři přinášíme Vám další roční vydání STAKO - Newsletteru, kterým bychom rádi shrnuli úspěšný rok 2016
a seznámili Vás s akcemi pro rok letošní.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2016
Společnost S T A K O oslavila  své  25 LETÉ výročí založení společnosti
Při této příležitosti byla vyhlášena firemní anketa o „Stavbu čtvrtstoletí společnosti STAKO“ První místo získala právoplatně
akce „Rekonstrukce Galerie moderního umění v Hradci Králové“.
Druhé místo získal Apartmánový rezidenční projekt Luční dům ve Špindlerově Mlýně a na třetím místě se umístil
Polyfunkční areál Tereziánský dvůr v Hradci Králové.
Celorepubliková soutěž „Stavba roku 2016“
Do celostátní soutěže „Stavba roku 2016“ byla nominovaná stavba „Environmentální centrum NATURA Pardubice“
a získala cenu Státního fondu životního prostředí a Centra pasivního domu v kategorii Energeticky úsporná budova.
Soutěž „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2016“
Do krajské soutěže „Stavby roku 2016“ byla nominovaná stavba „Elektrárna Mostek“ a tato stavba získala zvláštní cenu
poroty.
Událost roku 2016 v Hradci Králové
V anketě „Událost roku 2016 v Hradci Králové“ byla nominována a na druhém místě se umístila akce „Rekonstrukce
Galerie moderního umění“.

DOKONČILI JSME…

BD Centrum Vodárna II, Kolín

Rezidence Na Plachtě I. etapa, Hradec Králové

BD Rezidence Hronovická, Pardubice

BD Ve Stromovce, Hradec Králové

BD DOMINO 2, Lázně Bohdaneč

Výrobna řas, Mostek u Dvora Králové nad Labem

AKTUÁLNĚ STAVÍME…

Když spojíte ideální lokalitu v centru města, kvalitu, komfort, ekonomiku a bezpečnost najdete to pravé bydlení v Pardubicích. Moderní architektonické zpracování
interiérů ve vysokém standardu a kvalitě,
to je PEPRNÍK.

Rezidenční projekt FARÁŘSTVÍ v Hradci Králové postupně přinese kolekci celkem 200 pečlivě promyšlených bytů
v 11 moderních viladomech. Koncepcí projektu je nízkopodlažní bydlení s pestrým spektrem velikostí a typů
dispozičně zdařilých jednotek s prostornými balkóny,
jedinečnými terasami a privátními zahrádkami. FARÁŘSTVÍ
rozhodně nabídne jedny z nejlepších bytů v lokalitě Hradec
Králové.

DOMINO 1 je posledním z řady 4 bytových domů architektonického projektu nové bytové výstavby v Lázních
Bohdaneč. Nachází se v okrajové části městečka Lázně
Bohdaneč a nabízí tak klidné bydlení pro všechny, kteří
hledají kompromis mezi snadnou dostupností městského
centra, ale zároveň chtějí relaxovat v klidu svého domova
s krásným výhledem do okolní krajiny.

DALŠÍ AKCE PRO LETOŠNÍ A NÁSLEDUJÍCÍ ROKY…
Rezidence Na Plachtě, Hradec Králové – dokončení II. etapy a zahájení III. etapy
BD Karlov Kutná Hora
Apartmány Hořejší Vrchlabí
Rekonstrukce kancelářských prostor ČSA, Hradec Králové
Bytový dům Bratranců Veverkových, Pardubice
Bytový dům Marcipánka, Pardubice
Golfový areál Praha – Vinoř
… a další
Více se dozvíte na našich nových webových stránkách, které od 1. 5. 2017 spouštíme

www.stakohk.cz

