
OBI
OBI RUZYNĚ

Rok realizace: 1995

Lokalita: Praha

Popis: Ocelová nosná konstrukce – příhradová a oblouková 

střešní konstrukce, v části půdorysu vestavěné mezipatro.

Výrobní a montážní dokumentace ocelové konstrukce.

Realization: 1995

Place: Prague

Description: Steel structure, arch steel structure of the roof, 

inbuilt steel structure of the sublevel.

Workshop drawings and erection documentation.

OBI PROSEK

Rok realizace: 1997

Lokalita: Praha

Popis: Ocelová nosná konstrukce – příhradová a oblouková 

střešní konstrukce, v části půdorysu vestavěné mezipatro.

Výrobní a montážní dokumentace ocelové konstrukce.

Realization: 1997

Place: Prague

Description: Bearing steel structure, arch steel structure 

of the roof, inbuilt steel structure of the sublevel.

Workshop drawings and erection documentation.

MAKRO Velká Bystřice
Rok realizace: 1999

Lokalita: Velká Bystřice

Popis: Ocelová konstrukce prodejního centra. Střešní příhradová 

konstrukce uložená na vetknut˘ch ocelov˘ch sloupech, v části 

půdorysu vestavěná ocelová konstrukce mezipatra.

Realizační projekt ocelové konstrukce, výrobní a montážní 
dokumentace.

Realization: 1999

Place: Velká Bystřice

Description: Steel structure of the shopping centre. Lattice 

structure of the roof supported by fixed columns, inbuilt steel 

structure of the sublevel.

Detail design of the steel structure, workshop drawings, erection 
documentation.

PENNY Market Pardubice
Rok realizace: 1998

Lokalita: Pardubice

Popis: Střešní příhradová konstrukce.

Realizační projekt ocelové konstrukce.

Realization: 1998

Place: Pardubice

Description: Roof steel structure.

Detail design of the steel structure.

KOC Smíchov
Rok realizace: 2001

Lokalita: Praha

Popis: Ocelové konstrukce zastřešení atria, únikov˘ch lávek 

a kompletní ocelová konstrukce multikina tvořená kloubově 

uložen˘mi rámy o 2 – 4 polích, příčle svařované I profily, 

hlediště uložena na šikm˘ch rámech.

Realizační projekt ocelové konstrukce, část výrobní a montážní 
dokumentace.

Realization: 2001

Place: Prague

Description: Steel structure of the roofing of the atrium, escape 

footbridge, complex steel structure of the cinema multiplexes 

created by pinned frames of 2 – 4 sections. The beams are 

from welded I profiles, auditorium is supported by slope frames.

Detail design of the steel structure, part of workshop drawings 
and erection documentation.

OBI ČESKÉ BUDĚJOVICE

Rok realizace: 1998

Lokalita: České Budějovice

Popis: Ocelová střešní konstrukce uložená na betonov˘ch 

sloupech, vodorovné nosné konstrukce mezipatra a rámová 

konstrukce skleníku.

Realizační projekt ocelové a betonové konstrukce, výrobní 
a montážní dokumentace ocelové konstrukce.

Realization: 1998

Place: České Budějovice

Description: Steel structure of the roof supported by concrete 

columns, horizontal inbuilt steel structure of the sublevel 

and frame structure of the glasshouse.

Detail design of the steel and concrete structure, workshop 
drawings and erection documentation of the steel structure.
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HORNBACH Praha Řepy
Rok realizace: 2002

Lokalita: Praha

Popis: Ocelová konstrukce prodejního centra. Trubková příhradová 

konstrukce zastřešení vstupů a stavebnin. Rámové konstrukce 

skleníku a pagody.

Kompletní dodávka a montáž ocelových konstrukcí včetně realizační, 
výrobní a montážní dokumentace.

Realization: 2002

Place: Prague

Description: Steel structure of the department store. Tubular lattice 

structure of the entrance areas and hardware store. Frame structure 

of the glasshouse and pagoda.

General supply and assembly of the steel structure inc. detail design, 
workshop and assembly drawings.

HORNBACH Bratislava
Rok realizace: 2004

Lokalita: Bratislava

Popis: Ocelová konstrukce prodejního centra. Rámová 

konstrukce zastřešení vstupů, skleníku a pagody. 

Příhradová konstrukce zastřešení stavebnin 63 x 82 m.

Kompletní dodávka a montáž ocelových konstrukcí včetně 
realizační, výrobní a montážní dokumentace.

Realization: 2004

Place: Bratislava

Description: Steel structure of the department store. 

Frame roofing structure of the entrance areas, glasshouse 

and pagoda. Lattice roofing structure of the hardware store 

with area of 63 x 82 m.

General supply and assembly of the steel structure inc. detail 
design, workshop and assembly drawings.

Velkosklad potravin LIDL Brandýs nad Labem
Foodstore LIDL – Brandýs nad Labem
Rok realizace: 2002

Lokalita: Brandýs nad Labem

Popis: Ocelová příhradová konstrukce zastřešení 

velkoskladu o rozměrech 128 x 254 m.

Kompletní dodávka ocelových konstrukcí včetně realizační,
výrobní a montážní dokumentace.

Realization: 2002

Place: Brandýs nad Labem

Description: Steel lattice roofing structure of the foodstore 

with area of 128 x 254 m.

General supply and assembly of the steel structure inc. detail 
design, workshop and assembly drawings.

TESCO Letňany
Rok realizace: 2002

Lokalita: Praha

Popis: Nákupní a zábavní centrum – trubková ocelová konstrukce 

vstupních věží s příhradov˘mi vazníky.

Výrobní dokumentace, výroba, montáž.

Realization: 2002

Place: Prague

Description: Department store – the tubular steel structure 

of the entrance towers with lattice roof structure.

Workshop drawings, production and assembly of the steel structure.
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