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DŮLEŽITÁ DATA

• Jedinečný developerský projekt o rozloze 16,5 ha
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a hodnotě cca 5 mld. CZK
Více než 650 bytů
3 nové administrativní budovy
50 rodinných řadových domů
Obchody a rozsáhlý park o rozloze cca 2 ha
Financující banka: UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s
Stavba zahájena v listopadu 2013
Architekt kancelářských budov: Jakub Cigler Architects,
HELIKA, a.s.
Architekt bytových a rodinných domů: ADR s.r.o.
Více než 1000 km kabelů PRAKAB, podstatní část
s ochrannou známkou PRAFla

PROJEKT
Waltrovka je nový projekt společnosti Penta, jehož
cílem je revitalizovat rozlehlé území v pražských Jinonicích
v místech bývalé továrny Walter Motors. Hlavním cílem je pak vytvořit
novou moderní čtvrť, nabídnout veškerý komfort a služby jejím obyvatelům a propojit moderní bydlení, přírodu, práci i obchod se životem
ve velkoměstě. Projekt Waltrovka přináší do Prahy zcela nový koncept
kosmopolitního bydlení.

KONTRAKT
Dovětkem „LIVING BY PENTA“ chce developer nastavit doposud nejvyšší laťku standardu bydlení. Pokud chce Penta takovému závazku
v oblasti kancelářské a bytové výstavby dostát, musí nakupovat
výrobky odzkoušené a certifikované v oblasti požární odolnosti od renomovaných výrobců. Společnost PRAKAB disponuje širokou škálou
kabelů splňující současné velmi tvrdé požadavky na vlastnosti kabelů
při požáru, zejména pak jejich funkční schopnost při požáru a požadovanou třídu reakce na oheň.

DEVELOPER
Developerem projektu REZIDENCE WALTROVKA je investiční společnost Penta Investments. V jejích portfoliových společnostech pracuje
více než 30 tisíc zaměstnanců. Má zastoupení v Praze, Bratislavě,
Varšavě, Mnichově, Limassolu, Amsterdamu a na Jersey. Společnost
začínala podnikat v roce 1994 jako obchodník s cennými papíry,
v současnosti skupina investuje do firem a projektů zejména v oblasti
zdravotnictví, finančních služeb, maloobchodu, výroby a realitního
developmentu.

V této kategorii výrobků byly pro projekt Waltrovka vyrobeny a dodány
kabely z „rodiny“ PRAFla. Zejména pak silové kabely PRAFla Safe®
a PRAFla Dur® určené pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném
a vlhkém prostředí, tyto kabely jsou kromě běžné bytové a kancelářské
výstavby používány např. i v metru nebo nemocnicích. Neméně zajímavý
je zástupce sdělovacích kabelů PRAFla Guard® určený pro přenos
analogových a digitálních dat do míst se zvýšeným nebezpečím požáru
a velkou koncentrací osob. V příštích letech se bude PRAKAB podílet na
podobných plánovaných projektech stále větší měrou, chce tak navázat
jak na úspěšnou dodávku stavby Waltrovka, tak na rozsahem podobné
projekty, jakým byl třeba tunelový Komplex Blanka, ad.

