NAŠE

ZKUŠENOSTI

Před založením společnosti UNIPORT, jsme získali rozsáhlé zkušenosti díky mnohaleté práci v
manažerských pozicích pro CTP Invest, mezinárodní developerskou společnost a Bovis Lend
Lease, světového lídra v oblasti project managementu.

PRACOVALI JSME NA RŮZNÝCH TYPECH PROJEKTŮ:

Příklady klientů z oblasti výroby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TRANS-TECHNIK – 5.400m2, nové výrobní zázemí pro dodavatele skříňových a valníkových
nástaveb pro kamiony
IMTOS – 1.000 m2, nové sídlo pro dodavatele obráběcích a tvářecích strojů
Ingersoll Rand – 30.000 m2, výrobní prostory pro U.S. společnost vyrábějící energeticky efektivní
vzduchotechnická řešení a klimatizační systémy;
Georadis – 1.000 m2, nové sídlo pro jednoho ze světových leaderů v oblasti vývoje a výroby
zařízení pro měření radioaktivity;
Honeywell TTL – 4.000 m2, speciální laboratoř na testování turbodmychadel pro automobilový
průmysl;
Lufthansa Glogal Tele Sales – 2.000 m2, call-centrum poskytující zákaznické služby pro trhy
střední a východní Evropy;
Andrew Telecommunications – 10.500 m2, nové výrobní prostory pro U.S. výrobce
telekomunikačních a elektronických zařízení;
Ringier Print – 5.000 m2, tiskárna pro největší Švýcarskou mezinárodně působící mediální
společností
Zexel Valeo Climate Control – 9.000 m2, výrobní prostory pro jednoho z největších výrobců
klimatizačních systémů pro automobilový průmysl;
FEI Company – 6.000 m2, vývojové a výrobní centrum celosvětového leadera v oblasti
elektronových mikroskopů.
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PRACOVALI JSME NA RŮZNÝCH TYPECH PROJEKTŮ:
Příklady komplexní přípravy průmyslových zón:
•
•
•
•
•
•

CTPark Plzeň, Borská Pole, 110 000 m2
CTPark Brno, Modřice, 420 000 m2
CTPark Brno, Černovická terasa, 360 000 m2
CTPark Brno South, Šlapanice, 220 000 m2
CTPark Pohořelice, 50 000 m2
CTPark Ostrava, 410 000 m2

Příklady ostatních typů projektů:
• Spilberk Office Center Brno – Jeden z největších administrativních komplexů v ČR, plocha 60 000
m2, nájemníci: Accenture, Lufthansa, Honeywell, SAP, Logica CMG ….
• Axis Office Park System, Brno, Ostrava – Příměstské administrativní komplexy, nájemníci: GE
Money Bank, Hyundai, BioVendor ….
• Sanderson Hotel – rekonstrukce památkově chráněné budovy na pěti hvězdičkový hotel v centru
Londýna;
• Olympia Centre Brno –obchodní centum, hlavní nájemce Ahold
• Photovoltaic power plants – řízení výstavby projektů s celkovým instalovaným výkonem 19MWp.
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