
 
Projekty spoluvystavovatelů 
 
Kromě prezentovaných projektů hlavního města budou mít návštěvníci možnost seznámit se s nabídkou 
spoluvystavovatelů.  
 
Bogle Architects 
Bogle Architects je mezinárodně uznávané architektonické a designové studio, založené v roce 2012 
Ianem Bogle. Zahrnuje vysoce tvůrčí skupiny osob, které sdílejí společnou vůli navrhovat a stavět 
progresivní, nápaditý a inovativní architekturu. Se sídlem v Londýně a Praze je aktivní ve více než deseti 
zemích světa, s portfoliem projektů skládajících se z komerčních, rezidenčních, volnočasových i 
industriálních staveb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   zdroj: http://www.eli-beams.eu 

 
Bogle Architects získali v  mezinárodní konkurenci zakázku na projekt ELI Beamlines v Dolních 
Břežanech. Stavba laserového centra, kterou částečně financovala Evropská komise, byla dokončena v 
prosinci 2015. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci mezinárodní vědecké komunity, ESFRI, ELI 
Delivery Consortium a čelní představitelé vlády České republiky. 
Výzkumné centrum se skládá ze čtyř samostatných budov, které poskytují prostor jak pro kanceláře, 
laboratoře, tak i multifunkční přednáškové sály. Instalované lasery v Centru budou sloužit pro výzkum v 
oblasti materiálových věd a inženýrství, lékařství, biologie, chemie, farmacie i astrofyziky. Tato nová 
generace laserové technologie bude významně přispívat k diagnostice a terapii rakoviny. 
 
 
Developerská skupina CRESTYL působí na českém realitním trhu od roku 1996 a patří mezi vedoucí 
developery s širokým portfoliem rezidenčních a komerčních projektů.  Crestyl přiveze do Cannes projekty 
DOCK, 4BLOK a Zámecké zahrady.   
DOCK nabízí bytové a kancelářské prostory s výhledem na řeku Vltavu. Obytná část DOCK projektu pak 
poskytne celkem 346 bytů, o celkové rozloze 40.000 m2. Třetí z pěti etap výstavby bude dokončena v 
polovině roku 2016 a nabízí celkem 73 nových bytů. 
4BLOK je jedním z největších rezidenčních projektů skupiny CRESTYL - představuje bydlení pro mladé 
ambiciózní lidi s vysokými požadavky, kteří chtějí žít pohodlně a v blízkosti centra města. 4BLOK nabídne 
210 bytů na 13 000 m2. Ukončení celého projektu se předpokládá na 2017. 
CENTRAL KLADNO – nové možnosti nakupování, služeb a míst k trávení volného času bylo oceněno 
jako nejlepší nákupní centrum roku 2015. Na 26.000 čtverečních metrů nákupní plochy  zároveň nabízí 
obrovskou expozici světových miniatur vyrobených pouze z LEGO.  

Moderní nákupní centrum CENTRAL JABLONEC, které má více než 13.000 metrů čtverečních nákupní 
plochy a bude otevřeno na jaře roku 2017, bude stavět na tomto úspěchu. 

 Crestyl přiveze do Cannes architektonický model svého projektu DOCK. 



Více informací: 
Jan Vízner 
Rapid, akciová společnost, Podolské nábřeží 6/34, Praha 4 
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Společnost Unibail-Rodamco, která vznikla v roce 2007 spojením dvou firem Unibail a Rodamco 
Europe, je jednou z největších evropských akciových společností investujících do komerčních 
nemovitostí. Společnost působí ve 12 zemích Evropské unie  a hodnota  portfolia  skupiny  k 31. prosinci  
2011  byla  oceněna  na  25,9  miliard  euro. Skupina je investorem, developerem a zároveň i 
provozovatelem svých aktiv – jejím cílem je pokrýt celý hodnotový řetězec nemovitosti.  
Na veletrhu ukáže své úspěšné projekty obchodních center v hlavním městě: Centrum Chodov, 
Centrum Černý Most (CČM), které bylo v roce 1997 vůbec prvním v tuzemsku otevřeným obchodním 
centrem. UR má za cíl upozornit zejména na rozšíření a dostavbu Centra Chodov. V lednu 2015 již byla 
zprovozněna nová administrativní budova s celkovou plochou přes 2000m2. Celkové dokončení se 
očekává na podzim 2017. Rožšíření nabídne až 300 obchodů, největší multiplex 4DX kino a food court se 
43 stravovacími možnostmi. Stane se tak největším obchodním centrem v české republice. 
 
 
PointPark Properties (P3) je vlastník, developer a správce evropských logistických nemovitostí. Do 
portfolia P3 o rozsahu 2,9 mil. m2 v rámci 9 zemí nyní spadá 141 logistických nemovitostí a společnost 
dále disponuje pozemky o rozloze více než 1,6 mil. m2, které jsou určené pro další rozvoj a výstavbu.   

Společnost P3 se zaměřuje na poskytování prvotřídních služeb svým klientům v perfektně situovaných, 
vysoce kvalitních budovách. Všechny nemovitosti, které P3 staví, jsou šetrné k životnímu prostředí 
a odpovídají nejvyšším mezinárodním standardům. 
V roce 2014 společnost PointPark Properties zavedla korporátní označení „P3” a používá obchodní 
značku „P3 Logistic Parks“, která lépe vystihuje podnikání společnosti. Více informací o P3 naleznete na 
nových webových stránkách www.p3parks.com. 
Vlastníky společnosti  P3 jsou TPG Real Estate a Ivanhoé Cambridge. 
Na veletrhu bude tradičně prezentovat logistická centra v okolí Prahy- H.Počernice, dálnice D8, D11, Blue 
a Green Park v Letňanech, ale i jiné projekty po celé ČR. 
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