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LEXXUS zahájil prodej nových bytů druhé etapy úspěšného projektu ByTy 

Malešice a výjimečného rezidenčního projektu Artdec Michle 

Praha, 9. září 2015 

Společnost LEXXUS aktuálně uvádí do prodeje luxusní byty v projektu Artdec Michle, 

který je inspirován koncepcí Art Deco, kombinujícím moderní umělecké směry.  

Nabídku nových bytů na Praze 10 pak obohatila druhá etapa projektu ByTy 

Malešice, kde je aktuálně 92 volných jednotek. 

Developerský projekt Artdec Michle je precizně zpracován z hlediska materiálů i 

řešení prostoru a drobností, které budoucím majitelům zpříjemní bydlení. Celý dům lze 

považovat za soukromou výstavní galerii umění, mimo jiné ztvárněnou Vítězslavem 

Stoklasou, uměleckým kovářem. 

Michle nabízí výbornou občanskou vybavenost doplněnou o nedaleké OC Pankrác. 

Sportovně založené jedince jistě potěší Tyršův vršek. Dobrá dopravní dostupnost do 

centra Prahy je zajištěna autobusovými a tramvajovými linkami napojenými na 

metro. „Artdec Michle je projekt, který zaujme i náročné klienty, kteří milují luxus,“ 

doplňuje Denisa Višňovská, partner LEXXUS. 

Artdec Michle 

 

 

 

Na Praze 10 pokračuje úspěšný projekt ByTy Malešice nabízející bydlení blízko centra 

Prahy a zároveň klidnou lokalitu vedle Malešického parku s velkým množstvím 

volnočasových aktivit a zeleně v okolí. Projekt se dále vyznačuje rozpracovanou 
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infrastrukturou a službami přímo v rámci projektu - od služeb denní potřeby až po 

nákupy a fitness. „Jde o dokonalou souhru bydlení, služeb a přírody,“ vysvětluje 

Denisa Višňovská. 

Součástí tohoto moderního projektu je parkováni pod objektem. O bezpečnost 

obyvatel se stará ostraha a kamerový systém. Na projektu aktuálně probíhají 

poslední dokončovací práce. První majitelé se budou moci nastěhovat již na konci 

tohoto roku. 

ByTy Malešice 

 

 
 

O realitní společnosti LEXXUS 

Realitní kancelář LEXXUS nabízí širokou nabídku starších a nových bytů, novostaveb v 

developerských projektech, rodinných domů a pozemků v Praze a okolí. Patří více 

než dvě desítky let k nejvýznamnějším realitním kancelářím v Praze. Lexxus je 

oblíbenou volbou náročných klientů požadujících vysokou kvalitu služeb a nabídky 

za výbornou cenu. V portfoliu společnosti jsou nové rezidenční projekty, nové byty a 

domy, second hand novostavby, rodinné domy na prodej i luxusní nemovitosti k 

prodeji či pronájmu. Pod značkou Lexxus Norton zajišťuje prodej či pronájem 

výhradně luxusních, nadstandardních, a zejména rezidenčních nemovitostí v 

nejlepších lokalitách Prahy a okolí. 

Kontakt 

Mgr. Denisa Višňovská 

 

Partner LEXXUS 

Email: pr@lexxus.cz 

Telefon: +420 221 111 999  
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