Stavební skupina VCES

Sídlo Komerční banky

SKUPINA VCES

Stavební partner pro Vaše projekty
Patříme k předním stavebním společnostem
působícím v České republice a na Slovensku.
Od roku 2006 jsme součástí Bouygues Construction
– jedné z nejvýznamnějších stavebních skupin světa.
Naše společnost v sobě spojuje sílu mezinárodní
skupiny a znalosti lokálního stavebního dodavatele
schopného realizovat ty nejnáročnější projekty.

Byty Malešice – 2. etapa

Klíčové dovednosti







Generální dodávky pozemních a vodohospodářských
staveb
Inovativní přístup k B2B i B2C developmentu
Uplatňování konceptu Design & Build při tvorbě
projektů na klíč
Realizace staveb dle environmentálních standardů
BREEAM a LEED

Sídlo společnosti Vodafone

Certifikáty
a udržitelná výstavba
Při realizaci staveb uplatňujeme vyspělý manažerský
systém podle uznávaných mezinárodních standardů
ISO/OHSAS, certifikovaný renomovanými orgány CQS
a AFNOR. Od roku 2006 jsme registrováni rovněž
v Programu EMAS.
Našimi interními standardy Safety Act, Green
Site Office a Ecosite jdeme nad rámec legislativy
České republiky a Slovenska v oblasti bezpečnosti
i ekologie.

Rezidenční komplex DOCK

Rezidenční výstavba
Naším cílem je naplňovat očekávání developerů a jejich
klientů. Aktivně předvídáme nové požadavky vyplývající
z měnícího se způsobu života a reagujeme na ně stavebními i technologickými řešeními, která mění projekty
rezidenčního bydlení v místa pro lepší život.

700 bytových jednotek
dokončených v roce 2015

ČOV Ústí nad Orlicí

Vodohospodářské stavby
Patříme mezi přední dodavatele vodohospodářských
a environmentálních staveb. Rekonstrukcemi i budováním nových kanalizačních a vodovodních sítí, čistíren odpadních vod a provozů pro úpravu pitné vody
pomáháme zvyšovat životní komfort obyvatel a chránit
přírodní zdroje.

Realizované zakázky:
1,13 mld. Kč
v průběhu 4 let

Sídlo společnosti Vodafone

Kancelářské budovy
Budujeme sofistikované kancelářské prostory splňující
náročná kriteria kladená na ergonomii, efektivitu provozu i ohleduplnost k životnímu prostředí. Inteligentní
budovy pro společnosti Vodafone, Komerční banku
nebo Seznam.cz to dokazují environmentálními certifikacemi BREEAM a LEED.

5 projektů s certifikací
BREEAM/LEED

Obchodní Centrum Černý Most

Obchodní centra
Máme ambice a schopnosti vytvářet obchodní jednotky
jakéhokoliv rozsahu. Synergie dovedností v rámci mezinárodního koncernu umožňuje našim klientům realizovat
ty nejsmělejší plány.

Centrum Černý Most:
208 000 m2
podlahové plochy

Laserové centrum ELI Beamlines

Veřejné projekty
Stavíme špičková vědecká centra, univerzitní pracoviště, knihovny, školy a nemocnice. Místa, která tvoří
každodenní život, pomáhají, vzdělávají i inspirují.

Ocenění MIPIM Award
pro Laserové centrum
ELI Beamlines

Pražská Brána Olomouc

Property Development
Pod značkou Linkcity tvoříme developerské projekty
v oblastech rezidenčního bydlení, revitalizací městských brownfieldů, výstavby hotelů, datových center,
průmyslových zón a logistických parků. Díky propojení
developmentu a výstavby dokážeme našim klientům
předložit konkrétní nabídku již v raném stádiu projektu
s ohledem na právní, finanční a technické aspekty.

1 100 prodaných
bytových jednotek

Výrobní areál ABB

Průmyslové a logistické parky
Realizujeme novostavby i modernizace výrobních
a skladových provozů. Garance vysoké úrovně kvality
a dodržení harmonogramu výstavby jsou pro nás
nejvyšší prioritou.

80 000 m2 nových
logistických ploch v přípravě

Výrobní hala Plastia

Speciální konstrukce
Dokážeme nabídnout komplexní řešení z montovaných
prefabrikovaných prvků i železobetonových monolitických konstrukcí. Vhodnou kombinací vlastních kapacit
jsme schopni účinně optimalizovat postup stavebních
prací.

Divize PREFA:
1 000 m3 prefabrikovaných
prvků měsíčně

Kontakty
VCES a.s.
Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
tel.: +420 226 056 105, e-mail: vces@vces.cz, www.vces.cz
LINKCITY CZECH REPUBLIC a.s.
Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
tel.: +420 226 056 605, e-mail: info@linkcity.cz, www.linkcity.cz
VCES a.s., Divize PREFA
Pohřebačka, 533 45 Opatovice nad Labem
tel.: +420 460 463 110, e-mail: prefa@vces.cz, www.vces-prefa.cz
VCES a.s. – organizačná zložka Slovensko
Lombardiniho 22/A, 831 03 Bratislava
tel.: +421 255 644 250, e-mail: vces@vces.cz, www.vces.sk

