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Zprávy z trhu

Společnost JRD uvedla
na trh energeticky pasivní
projekt Na hvězdárně Třebešín o 65 bytech. Developer
postaví do podzimu 2020
trojici domů, ze kterých
se budou otevírat výhledy
do přilehlého parku s malou
hvězdárnou. Architektonický koncept areálu v Praze
10 navrhlo studio Podlipný
Sladký architekti. K bytům o dispozicích od 1+kk
do 5+kk a velikostech až 115 m2 bude náležet předzahrádka, lodžie,
balkon nebo terasa s výhledem do uzavřeného parku. Obyvatelé získají
k dispozici i příslušenství pro cyklisty – servisní stanice, myčky a stojany na kola.

Vizualizace j&t real estate

Bratislavská Klingerka startuje

Foto vsh development

Bydlení v klidné části Strašnic nabízí osm bytů činžovní vily Na Vinici. Za projektem stojí skupina IMMO Leasing se stavitelem EVO
invest. Byty 2+kk a 3+kk mají k dispozici balkon, venkovní parkovací
stání a sklep. Součástí
vily je soukromá zahrada. Prodejní ceny
začínají na 5,99 milionu korun. Nabízené
byty mají rozlohu
od 58 do 93 čtverečních metrů. Přístup
je zajištěn dvěma
samostatnými schodišti se vstupem pouze
do jednoho bytu
na patře.
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Foto trigema

Vizualizace central group

Novinkou v nabídce Central Group je od června projekt Nad Prokopským údolím v Praze 13 – Stodůlkách. Developer nabízí „dostupné bydlení“, jehož ceny začínají na více než třech milionech korun. Projekt
čítá celkem
60 bytů a ateliProjekt JRM@Lužiny je dokončený a vyprodaný
érů. Developer
vyzdvihuje
lokalitu nedaDeveloperská ﬁrma Trigema zkolaudovala pětipodlažní novostavbu nazvanou
leko přírodní
JRM@Lužiny. Dům situovaný do ulice Jeremiášovy v Praze 13 zahrnuje celkem
rezervace záro35 bytů v dispozicích od 1+kk
veň s dostuppo 4+kk. Developer zařadil pronou občanskou
jekt do kategorie Chytré bydlení
vybaveností.
Plus, což znamená, že byty jsou
Ve Stodůlkách
vybaveny vzduchotechnickou
Central Group
jednotkou s rekuperací, přípranabízí také byty
vou pro inteligentní ovládání
z další etapy
nebo zděnými příčkami. Budova
svého rezidenje v energetické třídě B – velmi
čního komplexu
úsporná. Prodej JRM@Lužiny
Jižní výhledy.
byl zahájen přede dvěma lety.
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Central Group pokračuje ve Stodůlkách

Ve Strašnicích přibyla další vila s byty

Foto lexxus norton

Přestože projekt Lavičky
Václava Havla (anglicky Havel's Place) existuje šestým
rokem a ke konci loňského
roku bylo těchto kultovních
míst po celém světě už 24,
žádná nenašla místo na Slovensku. To se teď změnilo
díky české investiční skupině CTR group, která v rámci
revitalizace centra Košic
a výstavby polyfunkčního projektu Rezidencia pri Radnici odhalila
symbolickou lavičku v podobě dvou křesílek a kulatého stolku pod
lípou. Slova vyzývající k zamyšlení pronesli bývalí prezidenti Polska
a Slovenska Lech Wałȩsa a Rudolf Schuster (na fotograﬁi).
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V Košicích odhalili
Lavičku Václava Havla
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Slovenská skupina J&T zahájila stavební práce na projektu nejvyšší rezidenční budovy v Bratislavě. Klingerku v centru města bude
tvořit 35patrová věž a 11patrová administrativní budova. Byty
a kanceláře budou propojené parkovacím domem. Projekt se nachází v rychle se rozvíjející lokalitě Ružinov poblíž nákupní galerie
Eurovea. V Klingerce vznikne 380 bytů, součástí areálu je i veřejný
park s hřištěm. V místě stávala textilní továrna na zpracování juty
Klingerka, založená na konci 80. let 19. století.
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Vizualizace jrd

Na hvězdárně Třebešín vznikne 65 bytů

