Jaro 2016
Vážení čtenáři přinášíme Vám další roční vydání S T A K O - Newsletteru, kterým bychom rádi
shrnuli úspěšný rok 2015 a seznámili Vás s akcemi pro rok letošní.

DOKONČILI JSME
Výrobna řas v Mostku u Dvora Králové nad Labem
Díky kompletní revitalizaci bývalého areálu textilky Tiba,
vznikl unikátní projekt „Výrobny řas“, který nemá ve
světě obdoby. Výrobna využívá zbytkové teplo a elektrickou
energii ze sousedící elektrárny na biopaliva, jež společnost
STAKO dokončila v roce 2014. Střechu objektu tvoří
inteligentní skleník se systémem automatického větrání,
chlazení, topení, zastínění a zatemnění.

Environmentální centrum NATURA Pardubice
Novostavba environmentálního centra, umístěná na
břehu řeky Chrudimky, poskytuje výstavní, vzdělávací,
výchovné a osvětové prostory. Netradiční stavba je
navržena do třech podlaží. Je zde zřízeno návštěvnické
a informační centrum pro veřejnost, multifunkční
promítací sály, venkovní učebna a trvalá expozice o
přírodě zaměřená na ekologii.

Rekonstrukce Galerie Moderního umění v HK
Díky náročné rekonstrukci prošla Galerie Moderního
umění v Hradci Králové proměnou exteriéru
i interiéru včetně restaurátorských prací. Velkou
dominantou je konstrukce VZT a vitrážový strop nad
foyerem v 1.NP. Na budově jsou nové repliky
veškerých oken včetně repase původního kování.

AKTUÁLNĚ STAVÍME
BD Centrum Vodárna v Kolíně
Výstava bytového domu, situovaného v lokalitě U
Vodárny, byla zahájena v létě roku 2015. Budova o 4 NP
a 1 PP, nabízí 29 bytových jednotek s balkónem či terasou.
Součástí budovy je plánovaná venkovní galerie a
komerční prostory v 1. NP. Dokončení stavby je časováno
na červen 2016.

BD Rezidence Hronovická v Pardubicích
Novostavba se nachází na pěší zóně v centru města
Pardubice. Budova je navržena do 7 NP a 1 PP, kde se
nachází společné garážové stání pro rezidenty. Objekt
nabízí 31 bytových jednotek, komerční jednotky, sklepy a
samostatné garáže. Ve dvorním traktu je plánováno další
parkovací stání. Dokončení stavby je plánováno na červen
2016.

BD Milovice u Prahy
Letos byla zahájena již 3. etapa výstavby bytových
domů v Milovicích u Prahy. Další dva bytové domy o
pěti NP nabídnou obyvatelům Milovic bydlení
v jednotkách o dispozicích 1+kk, 2+1 a 3+1. Přízemí
nabízí bezbariérové bydlení s možností
předzahrádky.
Rezidence Plachta v Hradci Králové
Bytový soubor celkem 20 čtyřpodlažních bytových
domů od viladomů s devíti byty až po větší bytové
domy s třiceti bytovými jednotkami, vznikne
postupně v několika etapách v lokalitě za Petrofem
v Hradci Králové. Projekt nabízí bydlení v atraktivní
lokalitě s dobrou dostupností do centra města.

DEVELOPMENT
Luční dům, Špindlerův Mlýn
Rezidenční projekt komfortního bydlení na exkluzivním místě
ve Špindlerově Mlýně s výhledem na Medvědín je dokončen.
Luční dům se právem zařadil k tomu nejlepšímu, co se na trhu
s byty nabízí. Značná pozornost je věnována provedení
společných prostor, které připomínají hotelový standard.

www.lucnidumspindl.cz

Bytový dům Ve Stromovce, Hradec Králové
Novostavba bytového domu přináší jedny z nejlepších bytů v
lokalitě, za ceny velmi příznivé vzhledem k jejich kvalitativní
a užitné hodnotě. V projektu je celkem 33 bytů, navržených
s mimořádným důrazem na jejich vysoký užitný komfort.
K dnešnímu dni jsou všechny bytové jednotky vyprodány.
Dokončení výstavby je časováno na jaro 2017.

www.vestromovce.cz

Bytový komplex DOMINO, Lázně Bohdaneč
Byla zahájena již 3. etapa bytové výstavby v okrajové části
města Lázně Bohdaneč. Projekt nabízí klidné bydlení
s dobrou dostupností do centra. Celkem je k dispozici 21
bytů o velikosti 2+kk a 3+kk s balkónem nebo se zahrádkou.

Dokončení výstavby je plánované na jaro 2017. Prodej
bytů je již zahájen.
www.bytydomino.cz

