REFERENCIE spoločnosti ENGO, s.r.o.
Od roku 2005 má vo svojom portfóliu ENGO, s.r.o. aj výstavbu golfových ihrísk.
Na Slovensku sme sa zatiaľ zameriavali na projekty typu cvičných plôch (driving range,
chipping green, putting green), ktoré sme schopní zrealizovať „na kľúč“. Viac aktívni sme boli
na Ukrajine, kde sme zrealizovali závlahový systém na 2 golfových ihriskách, pričom jedno
z nich je veľký 36 jamkový golfový rezort.

Slovenská republika
Airport Golf Club, Šurany
Golfová akadémia Šurany je projekt, ktorý sme realizovali v roku 2008. Prípravné práce
súvisiace s projektovou dokumentáciou sa začali v apríli 2008. Golfová akadémia
(www.airportgolf.sk) bola otvorená 29.5.2009.

Pohľad zhora na budúcu golfovú
akadémiu

Budovanie drenáže

Akadémiu šejpoval renomovaný šejper z
Anglicka - John Schmeltz (na obr. vpravo)

Golfová akadémia mesiac pred jej otvorením

Driving Range Jelka
Dodávali sme vstupy a boli realizátorom výstavby tréningového golfového areálu v Jelke
(www.golf-jelka.sk) – cca. 25 km od Bratislavy. V areáli sa nachádza 300 m driving range,
putting green, chipping green, bunker. Greeny sú vybudované podľa USGA noriem.

Príprava terénu

Rysuje sa green

Výstavba bunkra
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Našimi ďalšími slovenskými zákazníkmi, ktorým dodávame trávne osivá, hnojivá, či
rašeliny sú:
Golfové ihrisko Rajec (www.golfparkrajec.sk)
Golfové ihrisko Báč, Golf Welten (http://golf.welten.sk)
Golfové ihrisko Tri Duby, Sliač (www.golf-hron.sk)
Golfové ihrisko Bernolákovo (www.golf.sk)
Golfové ihrisko Black Stork, Veľká Lomnica (www.golftatry.sk)
Golfové ihrisko Geay Bear, Tále (www.tale.sk)

Česká republika

Golfové ihrisko Čeladná - dodávka hnojív

Golfové ihrisko Karlové Vary - dodávka
stroja Graden, dodávka hnojív

Golfové ihrisko Dýšina - dodávka hnojív

Golfové ihrisko Český Krumlov - regenerácia
Graden

Ukrajina
Kiev Golf and Country club
V júli 2007 sa začala výstavba 36 jamkového ihriska Kiev Golf and
Country Club. Firma Engo je dodávateľom hnojív (Scotts), trávnych
osív (Barenbrug), inštalácie závlahového systému Site Pro (Toro)
a strojov (Toro, Redexim, Dakota, Graden, Club Car, Bernhard, Turfworks, Rogers).
V súčasnosti je dokončených všetkých 36 jamiek golfového ihriska, ktoré je už plne funkčné.
Viac na www.kievgolfclub.com.
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Shaping terénu

Pokládka drenáží a závlahy

Dočasná čerpacia stanica

Závlaha

Vysiata plocha

Pokládka trávnych kobercov

Pervij Golf Club Lugansk
V roku 2006 firma Engo ako generálny dodávateľ začala stavať golfové
ihrisko v Ukrajinskom Lugansku. Viac na www.firstgolfclub.com.ua.

Hĺbenie rýh pre závlahu a drenáž

Práce na čerpacej stanici

Po vysiatí

Royal Kyiv Golf Club
Royal Kyiv Golf Club ponúka v súčasnosti 9-jamkové golfové ihrisko. Do
budúcnosti sa plánuje výstavba ďalších jamiek, ktorých celkový počet by
mal byť až 54. Firma Engo zabezpečuje od augusta 2006 aerifikáciu na
greenoch a tees s celkovou rozlohou 22 000 m2, aplikáciu hnojív a
chemických prípravkov. Viac na www.royalgolf.org.ua.
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Superior Golf Club, Charkov
9-jamkové golfové ihrisko s 52 bunkrami
a šiestimi vodnými prekážkami v podobe
umelých jazier sa nachádza len 15 minút od
mesta Charkov. Firma Engo je dodávateľom
hnojív a chemických prípravkov, taktiež
zabezpečuje analýzy pôdy i vody. Viac na www.superiorgolfclub.com.

Rusko
Golf and Country Club Kazan
má 18 a 9 jamkové ihriská, ktoré sú situované na nádhernom mieste, kde rieka Volga
dosahuje šírku až 3 míle. Golfové ihrisko Kazan patrí rozhodne medzi ikonické ihriská
pochádzajúce z dielne Harradine Golf. Engo s.r.o. zabezpečovala pre toto golfové ihrisko
dodávku strojov značky TORO a zabezpečuje aj ich servis.

Golf and Country Club Kazan

Strojové vybavenie značky TORO
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