
bydlet v panelu 1

barva jako třešnička 
na dortu.

Jedna z definic barev-
né škály říká, že je to 
256 odstínů šedé. Od 

bílé po černou. A ty ostatní 
jsou mezi tím. Je to samo-
zřejmě mnohem složitější. 
To vědí výtvarníci, fotogra-
fové, módní návrháři. V ka-
ždém případě barvy dělají 
náš život příjemnější. 

Když se v roce 2012 
Bytové družstvo U Děkan-
ky v Praze 4, pouštělo do 
rekonstrukce svého byto-
vého panelového domu, 
byl v zadání zhotoviteli 
také požadavek na barevné 
řešení fasády. 

Byla to rekonstrukce 
náročná. Moudrý investor 
se rozhodl realizovat revita-
lizaci domu komplexně. Byť 
je to řešení na pohled, jak 
po technické, technologické i finanční 
stránce, náročnější, ale v součtu všech 
faktorů jednodušší, efektivnější a také 
levnější. Ale záleží na tom, koho si in-
vestor vybere k realizaci. Zda zkušené, 
seriozní partnery anebo ho zláká nízká 
cena a tím pádem také tomu odpoví-
dající kvalita a záruky. Bytové družstvo 
U Děkanky si vybralo partnery zkuše-
né. O vypracování projektové doku-
mentace požádalo projektovou kan-
celář Ing. Arch. Pavla Skaličky, realizaci 
zadalo neratovické stavební společ-

nosti KASTEN, spol. s r. o.
Stavbyvedoucí Jan Ku-

chař a celý tým, do něhož 
patří Roman Slepička, Ema 
Havelková, Kamil Šob, a je-
jich další kolegové, kteří na 
náročné rekonstrukci, rea-
lizované v extrémně krátké 
lhůtě (od února do května) 
nechali svoje ruce a srdce, 
jsou na svou práci pyšní. 
Právem. KASTEN sobě říká: 
„Za skvělou stavbou pečli-
vá firma“. 

Odborná veřejnost 
skvělou stavbu od pečlivé 
firmy ocenila v říjnu 2012 
Cenou Barevný dům 2012. 
Barvy opravdu dělají život 
příjemnějším.

KASTEN spol. s r.o., 
 je členem Cechu pro zateplo-

vání budov, držitelem certifikátu ISO 9001, 
ISO 14001 a OHSAS 18001, držitelem Osvěd-
čení odborné způsobilosti k provádění ETICS.

V roce 2010 společnost získala titul 
Firma roku 2010 Středočeského kraje. V ro-

ce 2013 získala, v rámci CZECH TOP 100, 
ČEKIA Stability Award 2013 s hodnocením 

AA (vynikající).

KASTEN spol. s r.o.
Větrná 145,  277 11 Neratovice – Byškovice
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Více než 

1 350
zateplených domů,

více než 

175 000 
spokojených lidí.

Stavbyvedoucí 
Jan Kuchař


