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Bytové domy B a C, Jesenice

Investor: Bytove družstvo Jesenice II.

Projektant: TLS Development, s.r.o.

Dokon čeno: 2004

Základní údaje:

Jedná se o novostavby dvou domů o 59 bytových jednotkách, včetně jejich připojení na inženýrské
sítě.  Domy  jsou čtyřpodlažní,  nepodsklepené.  Nosná konstrukce je tvořena zděnými stěnami a
monolitickými železobetonovými stěnami.

Stavební úpravy objektu 739, Husova, Benešov

Investor: Město Benešov

Projektant: H projekt

Dokon čeno: 2004

Základní údaje:

Jedná se o přestavbu bývalé hudební školy na bytový dům s byty pro sociálně slabé rodiny.

Bytový d ům, Ruská, Praha

Investor: Muška, s.r.o.

Projektant: AED PROJECT, a.s.

Dokon čeno: 2004

Základní údaje:

SLÁDEK GROUP, a.s. realizovala stavební část této budovy a kompletní terénní a sadové úpravy
včetně oplocení a nových veřejných chodníků.  Konstrukce budovy je ŽB monolit v kombinaci se
zdivem POROTHERM.
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Nástavba administrativní budovy PERI, Jesenice

Investor: ACS, Immobilien, spol. s r.o.

Projektant: Ing, Schelle

Dokon čeno: 2004

Základní údaje:

Jednalo se o nástavbu 3.NP na stávající administrativní budovu sídla společností ACS a PERI v
České republice,  která byla prováděna za provozu stávajících dvou podlaží.  Nosná konstrukce
nastavovaného podlaží  je tvořena systémem stěn z monolitického betonu a monolitickou stropní
deskou. Součástí dodávky byla instalace veškerého technického zařízení budovy včetně napojení
na stávající sítě a realizace interiéru pomocí systému přestavitelných příček.
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