NOVÉ PENNY V PEČKÁCH S 831 m2 je 381. PRODEJNOU V ČR
Praha, 15. duben 2019
PENNY MARKET dnes otevřel zcela novou prodejnu v Pečkách na Kolínsku. Jedná se
už o 381. provozovnu a potvrzuje tak tím pozici obchodního řetězce s nejvyšším počtem
prodejen v České republice.
Výstavba nové prodejny začala 3. listopadu 2018 a práce byly dokončeny po 6 měsících.
Prodejna s obchodní plochou 831 m2 je navržena a koncipována podle nového konceptu
prodejen PENNY MARKET v přátelském a sousedském stylu. „Tato nová prodejna je naší
výkladní skříní a jsme rádi, že se nám podařilo obyvatelům Peček ukázat to nejlepší, co
v dnešní době nabízíme. Snažili jsme se také, abychom do místního prostředí, co nejlépe
zapadli, a tak jsme také naši prodejnu navrhovali – v souladu s místním prostředím,“ uvedl
k otevření nové prodejny Mathias Mentrop, jednatel PENNY MARKET.
Zcela nová prodejna vyrostla v Pečkách na zelené louce v těsné blízkosti autobusového a
vlakového nádraží. „Jedná se o naši nejmodernější provozovnu, u níž jsme například
navrhovali zcela novou vstupní fasádu tak, aby zapadla do okolního prostředí. I když jsme
nakonec vše stihli, nešlo vše podle plánu tak, jak bychom chtěli. Během výstavby jsme
například narazili na zasypané staré sklepní prostory, které jsme museli sanovat a zasypat, a
podobně,“ popisuje výstavbu Václav Šíma, vedoucí stavebního oddělení PENNY MARKET.
Právě originální hnědo/béžová fasáda prodejny v souladu s okolím dává nové prodejně
charakteristickou podobu. Součástí prodejny je i nové parkoviště s kapacitou 51 parkovacích
míst. „Při výstavbě jsme dbali i na šetrnost k přírodě. Velký důraz jsme kladli i na okolí
prodejny. Součástí pozemku byl mimo jiné i Dub lesní, který jsme zachovali a budeme o něj
dále pečovat,“ popisuje Václav Šíma.
Prodejna v Pečkách splňuje nejpřísnější standardy společnosti. Vnější i vnitřní LED osvětlení
je navrženo a realizováno s důrazem na co nejvyšší úspornost provozu a vytápění prodejny je
zajištěno tepelným čerpadlem.
V letošním roce plánuje společnost PENNY MARKET otevřít v České republice další prodejny.
Dále v rámci rekonstrukce v rámci své sítě zmodernizuje dalších 70. Investice do modernizace
a nových prodejen v letošním roce dosáhnou stovek miliónů korun.
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O společnosti PENNY MARKET Česká republika
Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je
jednou z největších světových obchodních společností. Na český trh vstoupil Penny Market před 22 lety, tedy
v roce 1997, a zaměřil se na rozvoj nových prodejen v regionech. Díky tomu dnes provozuje 381 prodejnu, což
je nejširší síť v ČR, a poskytuje práci více než 5 600 zaměstnancům. Pravidelně slaví úspěchy v programu
Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí věrnostní program PENNY karta.
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