TISKOVÁ ZPRÁVA
V Praze, 26. 5. 2017

Nové sídlo skupiny Saint-Gobain v ČR
část společností skupiny Saint-Gobain v ČR a celé její vedení pro region CZ, SK,
HU a zemí bývalé Jugoslávie se přestěhovalo do nových kancelářských prostor. V
této souvislosti dochází od 1. 7. 2017 také ke změně sídla právnické osoby SaintGobain Construction Products CZ a.s. Adresa nového sídla je Smrčkova 2485/4,
Praha 8, PSČ 180 00. Do 30. 6. 2017 zůstává sídlo společnosti na adrese
Počernická 272/96, PSČ 108 03.
Nové sídlo společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s a kancelářské prostory
skupiny Saint-Gobain se nachází ve zcela nové, moderní a unikátní kancelářské budově
DOCK in Two, která je součástí čtvrti DOCK vyrůstající kolem dvou slepých ramen Vltavy v
pražské Libni. Unikátní kaskádovitá budova ve tvaru „V“ pokrytá zelení a s terasami
směřujícími k vodní ploše navazuje na úspěšně dokončené kanceláře DOCK 01 a bude
usilovat o získání prestižní certifikace dlouhodobě udržitelných projektů LEED Gold.
Investorem je společnost Crestyl, projekt připravila architektonická kancelář Schindler Seko
architekti, generálním dodavatelem stavby byla společnost GEMO Olomouc a skupina
Saint-Gobain v ní obsadila celé 2. a část 3. nadzemní podlaží o celkové výměře přesahující
2100 m2.
Nové kanceláře, ale i celá budova DOCK in Two, jsou důkazem toho, že skupina SaintGobain je jednou z nejvíce inovativních firem světa. Na výstavbu budovy byly použity
moderní stavební materiály přednostně z portfolia Saint-Gobain. Fasáda je vyrobena ze
skel Glassolutions, jsou zde použity izolace Isover, vnitřní prostor je konstruován ze
sádrokartonů Rigips, fasády, omítky a podlahy z materiálů Weber a Adfors, stropy akusticky
vylepšily podhledy Rigips a Ecophon.
Samotné kanceláře splňují náročné požadavky na šetrné a zdravé vnitřní prostředí,
úsporný provoz a energetickou efektivitu. Všechny materiály použité v konstrukcích zajišťují
skvělé parametry teplené pohody, akustického komfortu, čistého vzduchu a dostatku
denního světla a jsou tak ukázkou aktuálních trendů ve stavebnictví. Jsou unikátní referencí
pro další investory a nájemce kancelářských prostor. Jednoduše ukazují to, jak mají dnes
vypadat moderní kancelářské prostory.
Kontaktní osoba:
Ing. Jakub Benda, Marketing and Communications Saint-Gobain CZ a SK
Mobil 724 738 135 E-mail: jakub.benda@saint-gobain.com, www.saint-gobain.cz
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