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Projekt RETRO pro postižené děti
Hlavním partnerem projektu RETRO ostravského fotografa Borise Rennera je spo-
lečnost HSF System. Pod ojedinělým charitativním projektem se ukrývá kalendář 
pod názvem Retro Ostrava – První republika. Celý výtěžek z jeho prodeje poputuje 
Asociaci rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou a přidruženými neurologickými 
onemocněními. Kalendář představí na 12 listech hrané výjevy z historie Ostravy. 

Prestižní veletrh  
ve Švédsku
Za podpory agentury Czech Trade  
se společnost HSF System zúčastnila  
jako vystavovatel prestižního meziná-
rodního veletrhu Nordbygg 2018  
ve švédském Stockholmu. Kromě 
samotné prezentace společnosti došlo 
také k navázání nových kontaktů se sta-
vebními společnostmi nejen ze Švédska, 
ale i z dalších severských zemí. 

Otevřeli jsme novou 
pobočku HSF System 
SK v Košicích 

Moravské kovárny  
získají moderní areál
HSF System modernizuje výrobní  
budovy jihlavské společnosti Moravské 
kovárny. Rekonstrukce zahrnuje kompletní 
výměnu střešních a fasádních plášťů na 
osmi objektech a celkové ploše 22 000 m2. 
Modernizace areálu by měla být  
dokončena v roce 2019 a bude stát  
téměř 200 mil. korun.

DHL má nové distribuční 
centrum v Chebu
Nejrychleji rostoucí průmyslová zóna  
ve střední Evropě Panattoni Park Cheb  
se rozšířila o nové distribuční centrum  
pro logistickou společnost DHL. Gene-
rálním dodavatel stavby za 400 mil. Kč 
byla společnost HSF System. Distribuční 
centrum se řadí k největším tohoto typu  
u nás. Zastavěná plocha vlastního  
objektu je přibližně 34 000 m2. 
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Unikátní věž  
na Dubni už vítá  
návštěvníky
Vyhlídková věž na Dubni ležící nad městem 
Žilina je hotová. Generálním dodavatelem 
projektu byla společnost HSF System SK, 
která projekt dokončila v termínu a bez 
větších komplikací. Rozhledna je vysoká 
27,4 metrů a má deset podlaží. Nejvyšší 
bod konstrukce je v nadmořské výšce  
598 metrů nad mořem. 
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„V segmentu výstavby logistických 
center se  nám daří a v posledních 
třech letech registrujeme nárůst 
poptávky v tomto odvětví stavebnictví. 
Naše hlavní výhoda je ve schopnosti 
realizovat technologicky náročné 
stavby ve spojení se stabilním týmem 
zaměstnanců a osobním přístupem 
našich odborníků. Navíc disponujeme 
dostatkem vlastního kapitálu, který je 
pro realizaci takových finančně nároč-
ných projektů nezbytný,“ říká ředitel 
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Úspěšný zahraniční 
projekt v Dánsku
 
Dceřiná společnost HSF System  
SK dokončila realizaci fasádního  
a střešního pláště distribučního centra  
v dánském městě Allerød, kde bude  
nájemcem společnost DHL. Výstavba 
na ploše 11 200 m2 začala v listopadu
loňského roku. HSF System SK plánuje
v tomto roce i další zahraniční zakázky.


