Reference
Ze staveb, kde naše firma Foukal s.r.o. (P.F. Arkitektkontor a.s.) realizovala od roku 1993
podlahy typu DURACON na území České a Slovenské republiky, můžeme jmenovat např.:
Potravinářský průmysl:
INTERLOV Praha s.r.o. - podlaha ve stahovně, porcovně, příjmu a na chodbě
Rybářský závod p. Jana Kolowrata Krakovského v Opočně.– podlaha ve zpracovně ryb
Letiště Praha - Ruzyně - podlaha v chladírně, mrazírně a v přípravně masa v areálu letiště
Pekárna Odkolek a.s. Praha - podlaha v pekárně
Mlékárna DANONE a.s. Benešov - podlaha ve skladových prostorách mlékárny, myčce
přepravek, výrobních prostorách
Pivovar Staropramen Smíchov - podlahy ve filtrárně pivovaru v Praze na Smíchově
Pekárna Skalka Praha - podlaha v pekárně
MEGAFYT Vrané nad Vltavou - podlaha ve skladových prostorách distribuce čaje
Balírny a Pražírny a.s. Praha - podlaha v prostorách pražírny a expedice kávy
Obchodní dům KOTVA a.s. Praha - podlaha ve skladových prostorách obchodního domu
Balírny a Pražírny a.s. - podlaha v provozovně Votice
Mlékárna DANONE a.s. Benešov - realizace podlahy v chodbách a transportní cesty
LEROS Praha - Zbraslav - podlaha ve výrobních prostorách - distribuce čaje
LEROS závod Strážnice - podlaha ve výrobních prostorách
Mlékárna DANONE a.s. Benešov - podlaha v kuchyni a na schodišti
Restaurace KFC Hypernova, obchodní centrum Hypernova Průhonice
Frigoexim s.r.o.Česká Lípa – mrazírenské sklady
RoBo servis s.r.o., výrobna lahůdek, Kralupy nad Vltavou, podlaha Duracon v pekárně
Jatky Janov – Karel Nozar, podlahy ve výrobně a bourárně
Maso – uzeniny Václav Dobřemysl – podlahy ve výrobně masa a uzenin, Sokolov
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Česlice – podlahy v zázemí prodejny
Vyvařovny jídel:
BS Servis Centrum s.r.o., podlahy ve vývařovně jídel Rubeny Náchod
VOŠ a SPŠ Varnsdorf, podlahy ve školní kuchyni
Školní stravovna Děčín – podlahy v kuchyni, ul. Sládkova Děčín 1
Zdravotnictví:
Ústřední vojenská nemocnice Praha - Střešovice - podlaha v podzemních propojovacích
koridorech – realizace r. 1998, 1056 m2 (subdodávka pro VS)
Státní zdravotní ústav Praha 10 - rekonstrukce objektu (umývárna skla)
Biopharm Pohoří - Chotouň - podlaha v laboratořích, chodbách a ve výrobně veterinárních
léčiv
SEVAC a.s. Praha - laboratoř ve středisku Bohumile
Ústřední vojenská nemocnice Praha – Střešovice – nádraží pro vozíky - realizace r. 2000
Ústřední vojenská nemocnice Praha - Střešovice - rekonstrukce pavilonu kuchyně, realizace
r. 2000

Těžký strojírenský průmysl:
KABLO Kladno - zrealizováno již 25 zakázek – celkem 12.000 m2 (haly u výrobních linek a
hala navíjárny, kde dochází k velkému statickému i dynamickému zatížení podlahy, podlaha v
elektro zkušebně, výrobně PVC směsí)
Calex - Samsung Zlaté Moravce na Slovensku 13.500 m2, podlahy ve výrobní hale
(strojírenská výroba)
Středně těžký a lehký průmysl a energetika:
Jaderná elektrárna Temelín - spojovací mosty
SEW - EURODRIVE CZ s.r.o. Praha - výrobní a skladové prostory
Kablo Kladno - podlaha v zámečnické dílně
Gramofonové závody Loděnice - podlahy výrobních a skladových hal, transportní cesty
Autometal Příbram - schody a chodby
PAI Beroun - podlaha ve strojní dílně
BEGASERVIS Praha - podlaha ve strojní dílně
Ralston Energy Systems Slaný - podlaha ve výrobních prostorách
TM - Transmobil Hostivice - podlaha ve výrobních a montážních prostorách s.r.o.
MBM WESTRA Sousedovice - podlaha Duracon Top Coat ve výrobní hale (1.052 m2)
Laboratorní a technické sklo, Uhlířské Janovice - podlaha Duracon ve skladu sklárny
UJP Praha 5 – Zbraslav – chodby
MVE Loket u Karlových Varů
Tiskárny:
Tiskárna cenin Praha
Tiskárna G - Print Praha
ČTK Repro Praha
Tiskárna Horák Ústí nad Labem (hala, chodby, podlahy vystavené mechanickému namáhání,
které souvisí s provozem tiskárny)
Garáže:
Obchodní dům KOTVA a.s. Praha - podlahy v parkingu včetně nájezdů a sjezdů (plocha cca
1.300 m2)
Dopravní podnik hl. m. Prahy - Autobusy, garáže Kačerov - 4.000 m2 podlah v opravnách
autobusů
Objekt „TETA“ v Jungmannově ul. v Praze - realizace podlahy na sjezdu do podzemních
garáží
Autodoprava Viktoria – Horoměřice hala
Garáže realizované v individuální bytové výstavbě (v rodinných domcích) - Kladno, Sulice,
Praha, Nebušice, Sokolov
Venkovní rampy:
Ústřední vojenská nemocnice Praha - Střešovice - venkovní rampa u kuchyně
Danone a.s. Benešov - realizace podlahy Duracon na venkovní rampě
Firma Dufek - realizace podlahy Duracon na venkovní rampě
ČTK Repro - venkovní rampa tiskárny v Praze
WELLA Praha 5 - realizace podlahy Duracon na venkovní rampě
NOHEL GARDEN - realizace podlahy Duracon na venkovní rampě v Olomouci

Venkovní schodiště:
Beneš TEPPZOS s.r.o. - realizace podlahy Duracon na venkovním schodišti
RD Mníšek pod Brdy - realizace podlahy Duracon na venkovním schodišti
RD Říčany u Prahy - realizace podlahy Duracon na venkovním schodišti
Bytová výstavba:
Balkon - v Praze v Korunní ul., v Praze 5, v Praze 6, v Praze 10, Mníšek pod Brdy
Terasa - Jíloviště, Sulice, Mníšek pod Brdy, Jirny
Beneš TEPPZOS s.r.o. Praha 5 – 80 koupelen v ubytovacím zařízení
RD Praha 6 - venkovní plochy (chodníky)
Bytový dům Praha 6 – chodba a koupelna bytové jednotky
Panelové domy:
Praha 21 – Újezd nad Lesy – oprava lodžií podlahovým systémem Duracon
Ostatní:
Divadlo Na Prádle Besední ul. Praha 1 cca 300 m2
WELLA Praha 5 - skladové plochy, příjem zboží cca 1.300 m2
NOHEL GARDEN - skladové prostory a venkovní plochy pod přístřešky v Dobříši 4.000 m2
NOHEL GARDEN - skladové prostory firmy v Olomouci 1.000 m2
Obchodní dům Mark & Spencer v areálu „Černý Most“ v Praze
Obora Březka - Jílové u Prahy (schody a chodby)
Obchodní dům KOTVA a.s., Praha - podlaha u hlavních vstupů v přízemí obchodního domu,
podlahy ve strojovně vzduchotechniky, nástupní plochy u eskalátorů
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště - terasy, chodby
Vstupní přepážková hala oddělení pasů a víz v Praze 11 - Opatově
Vazební věznice Teplice – realizace podlahy Duracon na chodbách
Komerční banka Praha 2 - hala
Prodejna adidas Brno, Masarykova ul. – podlaha Duracon v 1. a 2.NP
Ateliér - Pštrosova ul. 12, Praha 2 – realizace podlahy Duracon
ZŠ Průhonice, Školní ul. 191, Průhonice Praha-západ – realizace podlahy Duracon na
spojovacích chodbách a schodištích
ELKAS - Kolbenova 29, Praha 9 – prodejní a skladové prostory firmy cca 1.600 m2
Speciální práce:
Gramofonové závody Loděnice - utěsnění odtokového žlabu podlahovým systémem Duracon
Aplikace podlahového systému Duracon na dřevotřískové desky - vytvoření podlahy v
sociálním zařízení v mobilních buňkách.
Podlaha u prahů šachetních dveří výtahů - DANONE a.s. Benešov
Mlékárna DANONE a.s. Benešov - podlaha Duracon v neutralizační stanici
Domov svatého Karla Boromejského, Praha 17 – vodotěsná úprava OSB desek na venkovním
pódiu systémem Duracon
Philips Moris ČR a.s. Kutná Hora – protiskluzná úprava venkovní nákladní rampy systémem
Duracon

Opravy spár v průmyslových halách:
Pekárna ODKOLEK Praha - úprava dilatační spáry šířky cca 4 cm systémem Duracon
SUBTERRA a.s. Praha – oprava spár systémem Duracon
SIKO CB, a.s. – opravy spár ve skladové hale systémem Duracon

