PRIEMYSEL
Prístavba priemyselného závodu KOFOLA, Rajecká Lesná
Extension of Industrial Plant KOFOLA, Rajecká Lesná
investor / investor :

KOFOLA, a.s.

miesto realizácie / place of execution :

Rajecká Lesná

kontaktná osoba / contact person :

Ing. Ralbovský

projekt / project :

2008

realizácia / execution :

2008 - 2009

zastavaná plocha / built - up area :

20 340 m2

obostavaný priestor / enclosed volume : 290 862 m3
rozsah prác / scope of works :
architektonická štúdia, projekt pre stavebné
povolenie, realizačný projekt, inžinierska
činnosť / architectonic study, design
documentation for building permit, execution
documentation, engineering services

Účelom stavby je realizácia prístavby skladovej haly
s administratívnym vstavkom. Skladová časť haly bude slúžiť
pre uskladnenie paliet s nápojmi, ktoré sa vyrábajú v
existujúcej hale. Administratívny vstavok slúži pre sociálne a
administratívne zázemie pracovníkov závodu ako pre THP
tak aj pre výrobných pracovníkov.
Cieľom rozšírenia skladovej a administratívnej
plochy v novej hale je zlepšiť doteraz nevyhovujúci stav
uskladnenia hotových nápojov na spevnených plochách v
okolí existujúcich objektov a koncentrovať všetkých
pracovníkov v jednom areále, keďže časť zamestnancov,
hlavne administratívnych je z kapacitných dôvodov v
neďalekom Rajci.
Umiestnenie stavby je navrhnuté na parcelách v katastrálnom
území obce Rajecká Lesná.
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The purpose of this project is extension of the
warehouse with the office built-in structure. The storing part of
the warehouse will serve for storage of pallets with drinks that
are produced in the existing warehouse. The office built-in
structure will serve as social and administration background
for employees both for office clerks and production workers.
The aim of the extension of the storage and office
areas in the new hall is to enhance the existing insufficient
state of storage of finished drinks on the hardened surfaces in
the surroundings of the existing buildings and to concentrate
all workers to one complex as a part of employees work due to
lack of space in nearby Rajec.
The extension of the plant is designed to be situated
on the parcel lots within the cadastre territory of municipality
Rajecká Lesná.
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