STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

- více, rychleji, ale stále kvalitně
V dnešní době – v době všeobecného
stavebního boomu – je nutno ve všech stavebních společnostech přepnout do vyšších obrátek. Stejně tak i v naší společnosti bylo nutno přidat, neboť, jak praví klasik
„Kdo chvíli stál – stát bude opodál“
Jak již název Beton, Bednění, Armatura = MONOLIT vypovídá, zabývá
se naše společnost BBA-MONOLIT,
s.r.o. pouze prováděním kompletních
monolitických železobetonových konstrukcí. V současnosti je naše specializace a tím i nejen naše společnost,
na stavebním trhu vysoce žádaná, ale
vzhledem k tomu, že nechceme ztratit
kvalitu a tím i renomé, nejsme bohužel
schopni vyhovět všem klientům. Velmi
dobře si uvědomujeme, že každý boom
musí jednou skončit a pak přežijí jen Ti
silní a kvalitní.
Rok 2006 je dosud pro naší společnost rokem úspěšným, neboť obrat roku 2005 jsme překročili již v srpnu a již
dnes je zřejmé, že bude více jak 2x vyšší než loni. Letos jsme si i mohli i vybírat ve skladbě akcí a zejména i v „kvalitě“ našich partnerů, kde je dnes snad
nejdůležitějším hlediskem finanční
spolehlivost.
Za dobu, která uplynula od posledního článku v tomto periodiku, tj. od
konce roku 2004, provedla naše firma
20 menších či větších zakázek v úhrnném součtu cca 210 milionů korun.
V roce 2005 jsme měli „štěstí“ na za-
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kázky ve vnitřní Praze, např. hotel
ARCHIBALD v Ječné ulici, podzemní garáže ve vnitrobloku domu č.p. 5
v Italské ulici nebo nástavba 4. a 5. NP
v Jeruzalémské ulici, ale i na akce na
okrajích Prahy, např. Bytový dům Nad
Krocínkou nebo tzv. Holandský dům
na Novovysočanské ulici v Praze 7.
Na přelomu roku 2004 a 2005 jsme realizovali prestižní zakázku – Výstavbu závodu PULS v Chomutově. Letos
jsme se vrátili do vnitřní Prahy na ulici
Táborská, kde jsme v úzké, ale dlouhé
proluce zrealizovali železobetonovou
konstrukci polyfunkčního domu. Letos
i historicky největší akci v ceně okolo
70 milionů právě realizujeme v Praze
– Benicích. Jedná se o rozlehlou stavbu rekreačního komplexu PARK HOLIDAY. Pro nás zatím neobvyklých
cca 1 000 t armatury, téměř 10 000 m3
betonu v 42 000 m2 bednění, již spěje do závěrečné fáze. Navíc v nejbližších dnech zahajujeme dvě další akce
na opačném okraji Prahy – na Zličíně
a v Řeporyjích. Jde o výstavbu 3 bytových domů obytného souboru Šafránka
a stavbu jednoho bytového domu areálu NEOZličín.
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