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SOUTĚŽ

Nejvíce zmiňovaným slovem v novinách
v poslední době je „šetřit“. V naší firmě šetříme od samého začátku. Víte, že úspory hledáme, kde se dá. Důvodem je především to,
aby byla naše firma lepší než konkurence.
Tím, že si poctivě hlídáme všechny náklady
už řadu let, máme malý náskok. Důležité
je ale dodat, že více než slovo šetřit používáme raději „dobře hospodařit“. Někdo
by řekl, že je to stejné, ale není tomu tak.
Dobře hospodařit může například znamenat i to, že firma investuje do drahého zařízení, které umožní přesnější a jednodušší
práci, jež ve svém důsledku šetří peníze, ale
hlavně vede k vyšší kvalitě práce. Příkladem
může být článek na straně 10, kde představujeme skvělý doplněk grejdru – 3D nivelaci. A protože nás konkurence v úsporách
může dostihnout, musíme stále hledat nové

•

SOUT ĚŽ

a nové cesty k úsporám nebo k lepšímu
hospodaření. Myslím si, že nemusíte mít tak
dobrý nos jako já a stejně dokážete vyčmuchat, co by se mohlo dělat lépe. Pokud vás
něco napadá, nenechávejte si to pro sebe,
protože pak se připravíte o speciální odměnu, která je připravená pro všechny, kteří
s nějakým zlepšovákem přijdou. Podrobnosti najdete v článku dole na stránce. Přeji
vám všem příjemný podzim a těším se na
vaše nápady.
Esíčko

•

SOUT ĚŽ

NEW
Speciální odměna pro chytré hlavy

Prodejte firmě
svůj nápad
Každý, kdo přijde s nápadem, který ušetří firmě peníze, získá
zajímavou finanční prémii. Oceníme každý uskutečnitelný nápad, který povede k úsporám peněz, času či materiálu. Možná
každý den vidíte něco nebo okolo něčeho chodíte a říkáte si:
„To já bych teda udělal úplně jinak!” Je to jednoduché. Stačí
napsat krátký dopis nebo e-mail a v něm v bodech popsat problém a navrhnout, jak by se mohl řešit.
E-maily můžete posílat na adresu esicko@ekostavbylouny.cz
nebo napište krátký dopis a doneste nám jej na recepci ES.
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Výsledky tematické soutěže
k 20. výročí EKOSTAVEB
V čísle 1/2010 jsme pro vás připravili soutěž, ve které jste měli možnost projevit svůj
talent složením básně, písně či krátké rýmovačky na téma 20 let EKOSTAVEB.
Zde vám přinášíme seznam oceněných a také otisky básní, které se umístily na
prvních třech místech:
1.
2.
3.
4.
5.

duo Janečkovi
Venclová Majda
Bušová Krystýna a Nikola
Dolejšová Jana
Kundrová Daniela; Blechová Eliška

6.
7.
8.
9.

Repka Michal
Jan Jurčák
Maderáková Natálka; Jurčák Jiří
Herejková Zuzana; Machová Gabriela

OBSAH ESÍČKA

Obsah
Naše stavby

4

Probíhající a předané stavby

Přehled staveb, na kterých pracujeme a které jsme již stihli předat

Seriál Naši stavbyvedoucí

5

Rozhovor s panem Krejčím
Na čem právě pracuje a také co studuje

Téma 20 let ES

6

2. díl seriálu 20 let ES

Ukázky fotografií z připravované knihy k 20. výročí

Esíčko představuje velké stavby
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2. místo, Venclová Majda

U modrého domečku
stojí lidé v oblečku
a tam s nimi velký pes
hlídá pány, jejich ves.

Ekostavby, je to velký podnik,
staví silnice, domy a také chodník.

Ekostavby léta slaví,
popřejme jim hodně zdraví,
na silnicích žádné vady,
velký úsměv na porady!

Pozvání na prohlídku bytů M2 Sors a nově otevřeného centra V.H.V.

SOUT ĚŽ

1. místo, duo Janečkovi

Esíčko mu říkají;
lidé, kteří makají
na Ekoškách rok či čtyři
z čísel, faktur nejsou v krizi,

Prodej bytů v Zahradním městě zahájen

Po chodníku chodí děti do školy,
kde učí se a plní úkoly.
Možná že z nich někdo rád
bude v Ekostavbách pracovat.

•
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3. místo, Bušová Krystýna a Nikola
20 let Ekostaveb
přineslo nám mnoho staveb.
Pomáhá nám míchačka,
krumpáč i vrtačka.
Máme mnoho lidí,
kteří naše stavby vidí.
A přitom to dobře dělají
s úsměvem všechno zdolají.
A proto tu stále jsme,
pro naše Ekostavby uděláme vše.
Máme velké nadání
pro naše zaměstnání.
Pracujeme na stavbách,
kde staré domy měníme v prach,

Půjčujeme stroje
a máme dobré zdroje.
Za to, že tu děláme,
špatně se tu nemáme.
Máme dobré výplaty,
za které si koupíme
nějaké ty dobroty.
Dokud zdravý budem,
makat tady budem.
Ekostavby silný jsou,
proto tady ještě alespoň
20 let zůstanou.
Majitel, to je lidský člen,
vždy si na něj vzpomenem.
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NAŠE STAVBY

Komunikace a chodník – Podbořany,
ulice Alšova a Valovská

Rozsah díla:

Název díla

Komunikace a chodník – Podbořany,
ulice Alšova a Valovská

Objednatel

Město Podbořany

Doba provádění prací

04/2010–07/2010

Místo provádění prací

k. ú. Podbořany

Stavbyvedoucí

Michal Baraniak + Zdeněk Vaněk

Smluvní cena

6 362 281 Kč

- zemní práce
- kácení vzrostlých stromů
- výsadba stromů,
   výsev trávníků hydroosevem

ané

av

b

st

y

Př

ed

Kanalizace Kladno–Švermov

Rozsah díla:

a vby
vb

ě

St

- kanalizační potrubí
- kanalizační šachty betonové

výst

a

v

e

Kamenický Šenov – kanalizace

Kanalizace Kladno–Švermov

Objednatel

EUROVIA CS, a.s.

Doba provádění prací

04/2010–12/2010

Místo provádění prací

k. ú. Kladno, Švermov

Stavbyvedoucí

Luděk Cholt

Smluvní cena

20 991 328 Kč

Rozsah díla:
- kanalizační spadiště
- opravy asfaltových komunikací

Místo provádění prací

k. ú. Kamenický Šenov

Stavbyvedoucí

Ota Vettermann

Smluvní cena

31 024 341 Kč

a vby
ě

04/2010–05/2011

e

vb

Doba provádění prací

výst

a

Sdružení SYNER–JSS–Kamenický

St

Objednatel

v

Kamenický Šenov – kanalizace

I/9 Studánka – průtah

Rozsah díla:
- nová asfaltová komunikace
včetně zpevnění krajnice

av

b

st

y

Př

ané
ed
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- kanalizační šachty plastové
- uliční vpusti plastové

Název díla

- kameninové potrubí
- kanalizační šachty
Název díla

- kompletní rekonstrukce komunikace
včetně asfaltových vrstev
- povrchy ze zámkové dlažby
- vodorovné a svislé dopravní značení
- kanalizace a odvodnění komunikace
- veřejné osvětlení

- nové vodorovné dopravní značení

Název díla

I/9 Studánka – průtah

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Doba provádění prací

6/2010–7/2010

Místo provádění prací

k. ú. Studánka

Stavbyvedoucí

Milan Hrčka

Smluvní cena

5 918 402 Kč

SERIÁL: NAŠI STAVBYVEDOUCÍ

Rozhovor se stavbyvedoucím

Kdo stavby řídí?

I/13 Ludvíkovice – průtah

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Doba provádění prací

06/2010–07/2010

Místo provádění prací

k. ú. Ludvíkovice

Stavbyvedoucí

Milan Hrčka

Smluvní cena

5 908 440 Kč

ed

ané

st

y

Objednatel

Pana Krejčího jsme zastihli na stavbě v Nezabylicích.

av

b

I/13 Ludvíkovice – průtah

Př

Název díla

Rozsah díla:
- nová asfaltová komunikace včetně zpevnění krajnice
- frézování asfaltové komunikace
- nové vodorovné dopravní značení
Kolik let pracujete v ES?
5 let, celou dobu na pozici stavbyvedoucího.
Jaké stavby řídíte?
Rekonstrukce silnice Odolice–Dobroměřice, výstavbu R7
v úseku Droužkovice–Vysočany a tuhletu stavbu
v Nezabylicích  –  zde přenášíme lampy dál od silnice.
Je pravda, že studujete vysokou školu?
Ano, je to tak. Na ČVUT Praha studuji ekonomiku.

Parkoviště Matylda

Jak to zvládáte?
Zatím to jde, dcera mi pomáhá.

06/2010–09/2010

Místo provádění prací

k. ú. Most

Stavbyvedoucí

Zdeněk Brindler

Smluvní cena

7 076 965 Kč

avby
ě

Doba provádění prací

e

Děkuji za rozhovor.

vb

Statutární město Most

Kdepak, já hraji stolní tenis. Když se daří, tak krajskou
soutěž, když ne, tak okresní.

výst

a

Objednatel

Říkal jste, že vaše dcera dělala 8 let judo, vy také?

St

Parkoviště Matylda

v

Název díla

Rozsah díla:
- asfaltové parkoviště včetně zemních prací a odvodnění
- venkovní osvětlení parkoviště

Obytný soubor Hrdly pro 17 + 1 RD
Obytný soubor Hrdly pro 17 + 1 RD

Objednatel

Město Bohušovice nad Ohří

Doba provádění prací

06/2010–07/2011

Místo provádění prací

k. ú. Bohušovice nad Ohří

Stavbyvedoucí

František Herejk
9 067 518 Kč

vb

ě

avby

výst

a

e

v

Smluvní cena

St

Název díla

Rozsah díla:
- komunikace (asfaltové chodníky
+ chodníky ze zámkové dlažby)
- vodovod a přípojky

- dešťová kanalizace
- splašková kanalizace
- STL plynovod a přípojky
- veřejné osvětlení a místní rozhlas
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TÉMA: 20 LET ES

2. díl seriálu 20 let EKOSTAVEB

Ukázky fotografií z připravované knihy k 20. výročí firmy

Původní obalovna (foto z roku 1998)

Obchvat Loun
ve výstavbě;
jednalo se o zakázku,
kterou realizovaly
EKOSTAVBY

Středisko dopravy v roce 1995. Když se pořádně podíváte, zjistíte, že několik tehdejších zaměstnanců
je tu s námi dodnes.
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TÉMA: 20 LET ES

Takto vypadal původní areál současného sídla EKOSTAVEB v Lounech

Objekty, které v současné době již neprovozujeme

Průmyslová zóna
Louny jihovýchod
v době, kdy tu ještě
nestála ani jedna
hala zahraničních
investorů

Truhlárna v Podbořanech

Kamenosochařství v Žatci
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ESÍČKO PŘEDSTAVUJE VELKÉ STAVBY

Největší stavba
v roce 2010
–rychlostní silnice R7
Vysočany–Droužkovice

Dne 26. 4. 2010 byla slavnostně zahájena
stavba další části rychlostní silnice R7 v úsecích Vysočany–Droužkovice a Droužkovice až
Nové Spořice. Slavnostního výkopu se kromě
hejtmanky Ústeckého kraje zúčastnili představitelé Státního fondu dopravní infrastruktury,
Ředitelství silnic a dálnic, projektanta a zhotovitele investice. Samozřejmě nás těší, že

EKOSTAVBY nebudou u této významné stavby
chybět! Celý nově vytvořený úsek bude měřit
téměř 16 km a celková investice do obou staveb je cca 4,43 mld. Kč. EKOSTAVBY se budou podílet na výstavbě úseku MUK Vysočany–MUK Droužkovice celkovým objemem prací
za cca 479 mil. Kč. Termín dokončení stavby
byl stanoven na březen 2013. Na slavnostním

Chomutov

Hlavní trasa:

výkopu se ale hodně hovořilo o tom, že zhotovitelé udělají všechno pro to, abychom se po
nové komunikaci mohli svézt už koncem roku
2012. EKOSTAVBY určitě udělají maximum,
aby svého slibu dostály. Vzhledem k tomu, že
stavba začala o více než 2 měsíce později, to
ale vůbec nebude jednoduché. Tak držme palce, ať se nám to společně podaří!

Údlice
Jirkov

délka: 9 444 m

Přečaply

Droužkovice

kategorie: R 25,5/100

Most
Chomutov

přeložka silnice II/568
stavba MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice

plocha vozovek: 206 322 m2

Nezabylice
Droužkovice

počet stavebních objektů: 144

7

Bílence

Louny
Žatec

Mostní objekty:

Všehrdy

568

7
počet celkem: 11
Škrle

z toho na silnici R7: 6

Lažany

na ostatních komunikacích: 2

Zálezy

celková délka mostů: 261 m
Lažany

Mimoúrovňové křižovatky:
počet: 2

Střezov

Holetice

568

Most

Hrušovany

délka větví: 930 m

27

Celkový objem zemních prací:

násypy: 874 000 m3
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
stav k 04/2010
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7

Vysočany

výkopy: 225 000 m3
řešená stavba

Hořetice

jiné stavby

stavba Vysočany MÚK
stavba MÚK Bitozeves–MÚK Vysočany

Žiželice
© 2010 Ředitelství silnic a dálnic ČR

27

Praha
Plzeň

RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

Recyklační středisko Žatec
Stavební a demoliční odpady jako dva
z druhů odpadů produkovaných lidskou činností, představují výraznou část produkce
všech odpadů. Stejně jako u ostatních druhů
odpadů spočívá řešení jejich problematiky
především v minimalizaci jejich vzniku a také
v jejich využívání pro následnou stavební, případně i jinou výrobu. Proto jsme v roce 2009
rozhodli o vybudování recyklačního střediska
Žatec. Jedná se o zařízení ke sběru, výkupu,
úpravě a recyklaci stavebních a demoličních
odpadů. Výstupem z tohoto zařízení je stavební výrobek - recyklát.

Středisko recyklace Žatec se nachází na západním okraji Žatce u silnice I. třídy z Mostu na Plzeň. Toto středisko je otevřeno pro
veřejnost, a to jednak pro příjem stavebních
a demoličních odpadů pocházejících ze staveb a demolic, tak i pro nákup vyrobených
recyklátů, písků a štěrků, včetně doplňkových
služeb, jako je doprava recyklátů na stavby
a podobně.

Recyklované betonové kamenivo

Recyklované cihlové kamenivo

Recyklované asfaltobetonové kamenivo

Získali jsme dotaci
V rámci projektu OPŽP „Zkvalitnění nakládání s odpady
ve společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o.“ jsme v letošním roce získali dotaci.
Předmětem podpory je nákup mobilní technologie
a souvisejících potřeb na recyklaci stavebních a demoličních odpadů. Jedná se o mobilní čelisťový drtič, mobilní kuželový drtič, mobilní třídič, čelní kolový nakladač,
podvalník pro přepravu všech zařízení, mobilní váhu
a mobilní UNIMO buňku jako zázemí obsluhy strojů.
Touto technologií bychom chtěli pokrýt z části svoje potřeby v rámci provozu střediska recyklace Žatec a dalších středisek recyklace, které připravujeme, a také
potřeby demoličních a stavebních zakázek v celém Ústeckém kraji.

Lom Břvany

Lom Břvany
Ložisko stavebního kamene Břvany leží severně od Loun v ohárecké oblasti
a navazuje na západní výběžky Českého středohoří. Pro ložisko je charakteristická sloupcovitá odlučnost čediče, pravidelné 5–6boké sloupky mají
průměr kolem 30–60 cm.
Těžba je v současnosti prováděna z rozvalu ze třech těžebních řezů pomocí
pracovních strojů (lopatových rypadel nebo kolových nakladačů). Produktem je netříděný lomový kámen. Dalším využitím těženého stavebního kamene je prodej vybraných 5–6bokých sloupků jako pohledových kamenů na
realizaci zahradních a jiných úprav.
V současnosti se připravuje nový plán otvírky, přípravy a dobývání, který
řeší úpravu a zušlechtění těženého kamene pro jeho širší využití v inženýrských a dopravních stavbách.

Fotografie některých realizací
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AKTUALITY Z ES
Michal Fůs – posunul
se z pozice přípraváře – rozpočtáře na
pozici vedoucího úseku technické přípravy,
tím nahradil ve funkci
pana Radka Striala.

Personální změny
Ze stavbyvedoucího ředitel závodu dopravy,
mechanizace a služeb

Jan Egermayer
nahradil Pavlínu
Kalitovou na pozici
jednatele firmy.

Zdeněk Vaněk se přihlásil do výběrového řízení
a přesvědčil vedení ES, že je nejlepším kandidátem na tuto pozici. Položili jsme mu pár otázek.
Co vás přivedlo k nápadu přihlásit se do výběrového řízení?
Změna pracovní pozice a nová zkušenost.

Marcela Šťastná
se stala druhým
jednatelem ve V.H.V.
po odchodu Jitky
Rybkové na mateřskou dovolenou.

V čem vidíte největší změnu v nové pracovní pozici?
Změnu ani ne, ale spíš poznání staveb z druhé
stránky.
Budete dělat všechno stejně jako váš předchůdce,
nebo budete prosazovat nějaké změny?
Rozhodně nechci dělat všechno stejně. Samozřejmě že se budu snažit prosadit drobné změny.

Nový ředitel závodu
inženýrských staveb
Jan Helis přišel do Ekostaveb z firmy Betonstav
Teplice a.s., kde měl na starosti oddělení reklamací
a oddělení autodopravy.
Co vás přivedlo k nápadu přihlásit se do výběrového
řízení?
Viděl jsem v tom šanci seberealizace a možnost přispět k dalšímu rozvoji firmy.
Platí, že co firma, to jiná firemní kultura? Překvapilo
vás něco v tomto směru?

3D nivelace – nejmodernější
způsob srovnávání velkých
ploch při zemních pracích

Chtěl byste nějak obohatit současný vozový park?
Jsem přesvědčen, že v současné době je firma
dostatečně vybavena pro realizaci svých zakázek
i pro potřeby externích zákazníků.

Budu upřímný. Kultura firmy ES je oproti předešlému zaměstnavateli na velice dobré úrovni. Musím
říci, že vedení firmy – majitelé, jednatelé – se o zaměstnance dobře starají.
Je něco, co byste rád změnil, posunul dál?
Jelikož jsem u ES krátkou dobu, je na nějaké hodnocení a návrhy změn ještě čas. Tím ovšem nechci
říci, že bych nějaké změny nechtěl udělat.
Co děláte, když nejste v práci (hobby atd.)?
Kdybych měl vyjmenovat mé hobby, bude ESÍČKO
02/2010 patřit jen mně. Krátce, na prvním místě je rodina a po té cestování, kutilství, motorka, auta, sport
jen rekreačně.

3D stanice GPS na grejdru 2D laserová stanice

Měřicí lať s GSM 3D

Na stavbě jsme si s panem Perglem povídali
o tom, jak svěřil část
řízení svého grejdru
automatu.
Co je to grejdr?
Grejdr je stroj na přesné úpravy velkých terénních ploch.
Co je to 3D nivelace?
Je to řízení strojů pomocí satelitní navigace.
Zemní práce jsou přesnější. 3D systém umožňuje vytvářet plochy
i velmi složitých tvarů.
Představte si například, že musíme vyrobit „klopenou zatáčku“ – tedy šiknou plochu do oblouku. Zaměřit a urovnat takový tvar bylo vždy velmi obtížné.
Jak to zařízení funguje?
Stoj se orientuje podle „majáku“ – 3D stanice, což
je takový lepší teodolit, který kromě vodorovných
a výškových úhlů umí měřit i vzdálenost, a díky zabudovanému počítači vše na místě spočítá a zobrazí na ovládacím panelu umístěném v kabině stroje.
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3D satelitní
základní
stanice
Na radlici grejdru jsou namontována na sloupech čidla,
která přijímají satelitní signál. Aby celé zařízení fungovalo, musí mít Ekostavby projekt v trojrozměrné (3D)
podobě. Takový projekt se načte do kontrolní jednotky
ve stroji a pak může být řízení stroje částečně automatizované.
Kdo tedy řídí stroj? Vy, nebo řídicí jednotka?
V automatickém režimu se radlice ovládá sama a já řídím pouze pojezd stroje, případně horizontální natáče-

Hydraulika napojená na řídicí jednotku,
která ovládá automatické natáčení radlice
ní radlice. V manuálním režimu mi přístroj „napovídá“
a radlici nastavuji podle šipek nahoru nebo dolů.
Má zařízení ještě nějaké jiné výhody?
Přímo na stavbě už nemusí vše měřit geodeti, čímž se
ušetří mnoho času a nákladů.
… a nevýhody?
Nemůžu pracovat například v halách nebo někde pod
střechou – kde se ztrácí signál satelitů. Je to stejné jako
s navigací v autě – ta vám taky nefunguje v tunelu.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Myslíme na ostatní
Stejně jako v předchozích letech, i v tomto roce jsme podpořili všechny významné letní kulturní
akce v našem okrese. Patří mezi ně Postoloprtské slavnosti, Letní lounské vábení, Žatecká
Dočesná a Rock for Žatec. V rámci Letního lounského vábení se jel tradiční závod dračích lodí.
Ten se těší čím dál větší popularitě jak ze strany závodníků, tak i diváků. Již třetím rokem se na
start postavila společná posádka Ekostaveb a V.H.V. Ze 17 zúčastněných posádek jsme obsadili
krásné 8. místo. Počasí letos výjimečně přálo, a tak v průběhu celé akce panovala skvělá nálada.

FK Slavoj Žatec

Stardance Chomutov
Žatecký fotbalový klub je
„líhní“ budoucích nadějných fotbalistů. My podporujeme celý klub – od těch
nejmenších až po dospělé,
kteří hrají krajský přebor
v našich barvách.

Závodní auto

Malým tanečnicím ze Stardance
jsme tentokrát přispěli na tyhle
nádherné kostýmy. Věříme, že
i díky nim vybojovaly v červnu titul
mistři ČR v disciplíně latino show
– malé skupiny. Jejich vystoupení nese název Tanec se šéfem.
V listopadu budou naši republiku
reprezentovat na mistrovství světa.
Tak jim držme palce!

Již třetím rokem jsme významným podporovatelem autoklubu, který
nese název K&K Racing team. Od letošního roku máme dokonce
závodní auto v našich firemních barvách. Tento automobil jezdí mezinárodní mistrovství České republiky – divize 4 (do 3 500 cm3). V roce
2008 tuto kategorii vyhrál, v roce 2009 skončil na 3. místě a i letošní
rok se vyvíjí nadějně. Prozatím si držíme 3. příčku.
Mimo závodů v ČR se vůz účastní třech závodů Evropského poháru.
Každoročně také jezdí čtyřiadvacetihodinový závod v Dubaji. Naším
jezdcem je Marcel Kusín – majitel autoklubu.
Minimálně 3× ročně můžete auto vidět na autodromu v Mostě. Pro
ty z vás, kteří tomuto sportu holdují, bychom v příští sezóně rádi uspořádali společné setkání s naším vozem právě na mosteckém autodromu.

Životní jubilea

Odchod do důchodu

Jubilei se nám to v posledních měsících poněkud hemžilo…

28. 8. 2010 odešel do zaslouženého důchodu p. Vladimír Mach. Pracoval
u společnosti více než
8 let na pozici strojníka. Děkujeme mu
za odvedenou práci
a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších
let.

Jméno

Datum
narození

Petr Krejčí

26. dubna

50 let

František Volf

20. června

60 let

Jaroslav Rendl

9. července

60 let

Ladislav Kukla

17. července

60 let

Zdeněk Bulfínek

27. července

60 let
Petr Krejčí

Vladimír Mach
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INZERCE

ZAHRADNÍ MĚSTO LOUNY
Zveme vás na prohlídku nových bytů
Předmětem prohlídky jsou dva nově postavené bytové domy L2 a P3. Společnost
M2 Sors s. r. o. má pro všechny zájemce o nové a kvalitní bydlení celkem 34 bytů
k prodeji a 18 bytů k pronájmu v pěkné a klidné lokalitě Zahradního města v Lounech.

Bytový dům Louny
V lounské variantě budou k dispozici vždy tři
byty v jednom podlaží:
ve vstupním podlaží, tj. v 1. nadzemním
podlaží, byty 2 + kk (40,02; 71,6; 81,3 m2)
ve 2., 3. a 4. nadzemním podlaží byty 		
2 + kk (40,2 a 75,15 m2) a 3 + kk (90,65 m2)
součástí bytů jsou lodžie o velikosti 5,40
až 6,30 m2 a sklepní kóje o velikosti 3,7 m2

Bytový dům Praha
V pražské variantě jsou k dispozici vždy tři
byty v jednom podlaží (s výjimkou variabilního
4. podlaží):
ve vstupním podlaží, tj. v 1. nadzemním 		
podlaží, byty 2 + kk (44,5 a 57,9 m2)
a 3 + kk (80,85 m2)
Všechny byty, kromě vstupního podlaží,
mají lodžie o velikosti od 2,7 m2 do 4,7 m2.
Ke všem bytům náleží sklepní kóje o velikosti 3,7 m2.

ve 2., 3. a 4. nadzemním podlaží byty 		
1 + kk (37 a 48,05 m2) a 3 + kk (72 a 82 m2)
ve 4. nadzemním podlaží variabilní řešení
–  byt 4 + kk (116 m2, spojením 1 + kk a 3 + kk)

Parkování u bytových domů Louny a Praha je řešeno v suterénu a před nimi. Parkovacích míst před domy je adekvátní
množství. Parkovací místo v suterénu domů je možné koupit, k dispozici je vždy 8 míst pro jeden bytový dům.

Multifunkční dům MINI

Koupelnové i kuchyňské
centrum již v plném
provozu
V pátek 7. května byla v Lounech slavnostně
otevřena další provozovna společnosti V.H.V.
Kromě již tradičního koupelnového centra
SIKO tu najdete i nabídku dveří, schodišťových
systémů, zábradlí a dalších doplňků. Součástí
centra je i kuchyňské studio, které provozují
PRIMA KUCHYNĚ. Věříme, že díky tomuto
spojení zavítá do centra více návštěvníků. Zatím se to celkem daří, neboť prodejnu V.H.V.
navštívilo již 1 700 zákazníků, kteří si objednali zboží za téměř 6 mil. Kč. Jen tak dále…
Přejeme hodně spokojených zákazníků!

Pár informací o centru:
Prodejna o ploše 474 m2
Showroom dveří značky SAPELI,
MASONITE, TREDO (vchodové dveře),
včetně dveřních pouzder od ECLISSE
a JAP
Sortiment nerezového zábradlí od JAP
Koupelnové centrum SIKO – počet
vystavených koupelen 24
Parapety, obložení schodů, podlahy, terasy
Dětský koutek – pro ty nejmenší, které
vybírání dveří a koupelen zatím moc nebaví

12 ESÍČKO 2/2010

