TISKOVÁ ZPRÁVA

Realitní kancelář LEXXUS právě vyprodala projekt Rezidence
Na Farkáně nominovaný do soutěže Best of Realty 2015
Praha, 13. června 2016

Řada projektů v portfoliu realitní kanceláře LEXXUS je oblíbená nejen mezi zájemci
o nové bydlení, ale také u odborné veřejnosti. Nedávno se jí podařilo zcela vyprodat
jeden z nich - komorní nízkoenergetický projekt Rezidence Na Farkáně s celkem
49 komfortními byty ve dvou bytových domech. Rezidence Na Farkáně byla
v minulém roce nominována do 17. ročníku prestižní realitní soutěže Best of Realty –
Nejlepší z realit.
„Rezidence Na Farkáně je další projekt z našeho portfolia, který ocenila nejen široká
veřejnost, ale také realitní odborníci. Za jejím úspěchem stojí celkový koncept, kvalita
provedení a umístění v dobré lokalitě. Projevil se v něm také vzrůstající zájem našich
klientů o moderní energeticky úsporné bydlení, které snižuje provozní náklady, je
zdravé a environmentálně šetrné. V renomované realitní soutěži Best of Realty –
Nejlepší z realit jsme byli úspěšní i v roce 2014, kdy se na stupně vítězů prosadil
architektonicky jedinečný rezidenční projekt Sedmikráska v Praze 9,“ uvádí Denisa
Višňovská, partner LEXXUS.
Developerem projektu je společnost A-TRIO, která v hlavním městě úspěšně
realizovala dalších 5 projektů v tradičních lokalitách Prahy 5 a 6. Poslední volný byt
z celkem 49 slunných bytových jednotek doprodala realitní kancelář LEXXUS v
minulých dnech. Zájemce o nové bydlení zaujal nejen vysoký standard vybavení a
zdařilý architektonický koncept, ale také vzájemná orientace dvou šestipodlažních
bytových domů na rozlehlém pozemku. Všechny byty o dispozicích 1+kk až 4+kk
s terasou, lodžií nebo předzahrádkou disponují dostatkem světla a příjemnými výhledy
do soukromého parku v uzavřeném areálu projektu. Odpočinek na terasách a
balkonech nenarušují ani auta, která developer svedl do podzemí.
„Kvalita provedení se v Rezidenci Na Farkáně snoubí se zdařilým zpracováním detailů.
Společné prostory navíc dýchají příjemnou atmosférou, která zapůsobí na každého,
kdo do objektu vstoupí. Tu dotváří i sousedství klidné rezidenční čtvrti Malvazinky a
blízkost mnoha parků,“ dodává Denisa Višňovská.
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Realitní společnost LEXXUS
Realitní kancelář LEXXUS nabízí širokou nabídku nových bytů, novostaveb
v developerských projektech, rodinných domů a pozemků v Praze a okolí. Již více než
dvě desítky let se specializuje a je největší prodejce nových bytu v Praze. Lexxus je
oblíbenou volbou náročných klientů požadujících vysokou kvalitu služeb a nabídky.
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. Dále
pod značkou Lexxus Norton zajišťuje prodej či pronájem výhradně luxusních,
nadstandardních rezidenčních nemovitostí v nejlepších lokalitách Prahy a okolí.
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