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HSF System je
v TOP 15

V žebříčku kvality stavebních dodavatelů, který
zveřejnil odborný časopis Stavitel, jsme za rok
2019 získali skvělé 14. místo. V souhrnu posledních pěti let pak naše firma HSF System dosáhla na celkové 30. místo ze 451 hodnocených
stavebních dodavatelů. Rating, který vytvořila
a připravuje Nadace pro rozvoj architektury
a stavitelství, reflektuje schopnost a zájem
stavebních firem dokončovat kvalitně svoji práci,
nechávat ji posuzovat a osvědčovat tak svoji
kvalitu a připravenost pro nové zakázky.

Nové interiéry
Zahájili jsme úpravu interiérů moderního
wellness a fitness centra Balance Club
Brumlovka. Prostory jsou součástí Budovy
Brumlovka v areálu BB Centra, které buduje
a rozvíjí společnost Passerinvest Group.
Po úspěšné realizaci Společenského centra
v Sedlčanech tak pokračujeme ve spolupráci
se společností PASSERINVEST GROUP
i na tomto projektu v Praze.

Nové projekty

Vítězství v soutěži

Biskupství v Ostravě

Zahájili jsme přípravu realizace novostavby
objektu pro skladování a výrobu pro společnost Démos Trade v Liberci. Mezi nové
zakázky patří také stavba vývojového centra
s administrativní částí v Bezděčíně pro
společnost Protechmotion nebo výstavba
nájemního objektu pro společnost House
Porubka v Ostravě-Porubě.
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Získali jsme 1. místo v soutěži Stavba
Jihomoravského kraje 2019 jako generální
dodavatel nové výrobní a skladovací haly APEX
(areál SEMMELROCK) v Pohořelicích, kterou
jsme realizovali pro společnost UNIPORT INVESTMENT II s.r.o. Odborná porota udělila projektu nejvyšší ocenění v kategorii Průmyslové
stavby a technologické stavby. Soutěž Stavba
Jihomoravského kraje pořádají Jihomoravské
společenství Svazu podnikatelů ve stavebnictví
a Jihomoravský kraj.

Realizujeme veřejnou zakázku „Revitalizace
parku u Biskupství“ pro Statutární město
Ostrava. Jedná se o proměnu historicky cenné
lokality, která začala v druhé polovině dubna
a bude dokončena do 30 týdnů. Návrh připravila
architektonická kancelář Vysloužil Architekti.
Navíc se vedle „zahrady“ nachází náš vlastní
projekt Polyfunkčního domu Vaclaw. Věříme,
že synergický efekt obou staveb přispěje
k dalšímu oživení historického centra města.
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Průmyslový park v Žilině
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Moderní průmyslový park IMMOPARK Žilina se rozroste o nový objekt s rozlohou 11 500 m2.
Dokončení je plánováno na září 2020. V únoru letošního roku zde byla dokončena další hala
na ploše 9 500 m2. Investorem a developerem je Erste Group Immorent Slovensko. Dodavatelem
nových průmyslových prostor je naše dceřiná společnost HSF System SK, která v této lokalitě již
dříve realizovala generální dodávku distribučního centra pro společnost DPD.

Průmyslová zóna roste
V ostravské průmyslové zóně Industrial
area NP realizujeme výstavbu developerského
projektu haly na ploše 5 000 m2 s administrativní vestavbou. Jednání s několika zájemci
o dlouhodobý pronájem již probíhají.

Development v Senci
V jednom z nejatraktivnějších logistických uzlů
na Slovensku blízko Sence je k dispozici průmyslový areál s rozlohou 12 000 m2. Developerem
nového projektu ANTRACIT Senec je společnost
Antracit Property. Předpokládaná doba výstavby
bude 7 měsíců. V současné době je projekt ve fázi
nabídky na trhu a vyhledávání vhodného nájemce.
Projekt je vhodný především pro klienty, kteří
hledají místo na logistickou nebo skladovací halu
s případnou snadnou montáží a v ideální lokalitě
z hlediska dopravní dostupnosti.

„Teraz je dôležité nielen pre našu stavebnú
spoločnosť, ale i pre celú ekonomiku, aby sme
pokračovali v práci s ešte väčším
nasadením ako obvykle a predišli tak možným
stratám súvisiacim s aktuálnou situáciou.
S touto výzvou sa vyrovnávame najmä vďaka
našim zamestnancom, subdodávateľom a tiež
investorom, ktorí sa nezľakli komplikácií a pracujú s plným nasadením. Verím, že nás táto
skúsenosť posilní,“ říká Tomáš Kosa, jednatel
společnosti HSF System SK.

