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„Spolehlivost a kvalita odvedené práce, dodržování termínů a zodpovědný a profesionální
přístup všech kolegů pracujících na daném
projektu jsou v naší firmě na prvním místě již
od té doby, co jsme začínali. Nic se na tom
nemění ani v současné době,“ říká Jan Hasík,
ředitel společnosti HSF System.

1,73 mld. korun

(Konsolidovaný výnos stavební společnosti
HSF System a dceřiné společnosti
HSF System SK za rok 2020)

Rating kvality 2020:
patříme mezi nejlepší
v Česku
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Nová prodejna Asko
v Havířově

Sociální automobil
i metalový festival

Balírny i nové sklady
na Slovensku

Developerský projekt
v Senci má zelenou

V Havířově se otevřela nová prodejna
Asko – Nábytek, kterou jsme stavěli jako
generální dodavatel. Na ploše 5500 m²
se rozprostírá zcela nový koncept v moderním
a vzdušném prostředí. Součástí je také
největší kuchyňské studio Asko v Česku.
Pro tohoto klienta jsme postavili již druhý
obchodní dům, první stojí v Prešově.

Dlouhodobě podporujeme nejen zdravotní
a sociální oblast, ale také kulturní a sportovní
události v našem regionu. Asociace TRIGON,
která pomáhá lidem s nejrůznějšími handicapy,
získala i díky naší finanční podpoře nový automobil. Podpořili jsme také odbornou paliativní péči,
kterou nevyléčitelně nemocným lidem poskytuje
Mobilní hospic Ondrášek. Partnerem jsme například festivalu metalové a punkové hudby Sorfest.
Ten se letos v Ostravě uskuteční 18. září.

V Petrovanech u Prešova stavíme balírnu
potravin a sklad výrobků pro společnost King
Food Packaging. Pod generální taktovkou
naší dceřiné společnosti HSF System SK
vyrůstá logistické centrum v Trnavě či skladovací hala v Banské Bystrici. Realizujeme
taktéž nové sídlo pro společnost FANUC
v Nitře, která patří ke světové špičce mezi
výrobci průmyslových robotů.

Slavnostním poklepáním na základní kámen
jsme rozběhli výstavbu logistického objektu
(plocha 5700 m²), který vyroste přímo na míru
koncovému klientovi v našem průmyslovém
areálu ANTRACIT Senec na Slovensku.
Areál se nachází uprostřed nejvýznamnějšího
logistického parku v Senci s vynikající
dostupností a viditelností.

Nové prostory
pro Garland

Ostrava má nové
„robotické“ centrum

Podporujeme „zelená“
i závodní kola

Sklad pro distributora
léčiv v provozu

Jak to vidí naši
zaměstnanci?

Jako generální dodavatel jsme v Jičíně
zahájili výstavbu nového sídla a nové skladovací
haly pro českou firmu Garland. Ta nabízí
prostřednictvím nejširší prodejní sítě v České
republice téměř kompletní sortiment zahradní
techniky, elektrického nářadí, zahradního
nábytku a mnoho dalšího.

Realizovali jsme jako generální dodavatel
provozní budovu s výzkumným a vývojovým
centrem pro společnost Ingeteam, která se
v Ostravě věnuje komplexním projektům
v oblasti průmyslové automatizace a robotiky.

Jsme novým partnerem Nextbike v Ostravě.
Sdílená kola jezdí nově až k sídlu naší firmy v Ostravě-Kunčičkách, kde vznikl také nový oficiální
stojan. Letos také pokračujeme v partnerství
s českou bikerskou stájí Česká spořitelna –
Accolade cycling team, za kterou závodí i světová
cyklistická hvězda Jaroslav Kulhavý.

Dokončili jsme stavbu automatizovaného
velkokapacitního centra pro společnost
Phoenix lékárenský velkoobchod, která je
v Česku lídrem na distribučním trhu s léčivy.
Dvoupodlažní objekt nabízí užitnou plochu
více než 24 700 m.

V žebříčku Atmoskop.cz (hodnocení firem od
samotných zaměstnanců) za roky 2019, 2020
a 2021 jsme se umístili na 14. místě mezi 168
hodnocenými stavebními firmami v Česku.
Děkujeme a velmi si toho vážíme.

Dosáhli jsme na 5. místo v posledním zveřejněném Ratingu stavebních dodavatelů (RABF).
Za rok 2020 bylo hodnoceno celkem 339 stavebních firem působících v České republice. Žebříček,
který sestavuje Nadace pro rozvoj architektury
a stavitelství, tvoří bodové vyjádření kvality účastníků z 23 tuzemských soutěží v čele s prestižní
Stavbou roku.

