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Zkolaudováno: Prodáno již 75 % bytů Na Farkáně  

Praha, 15.7.2015 

Developerský projekt Na Farkáně se již blíží do svého cíle, 75 % bytových jednotek 

má své nové majitele, kteří se nemohou dočkat komfortního bydlení na jižním svahu 

na Praze 5.  

Nízkoenergetické byty, které se Na Farkáně právě dokončují, jsou prototypem 

moderního bydlení, které splňuje náročné požadavky budoucích vlastníků a zároveň 

kombinuje výborné umístění v klidné vilové čtvrti Malvazinek nedaleko centra Prahy, 

obklopené zelení, plné slunečního svitu. To vše doplněno výbornou dostupností do 

centra hlavního města. 

Výběr lokality a poté i bytu, kde budete chtít trávit Váš život po návratu z práce, jsou 

velmi důležitá rozhodnutí, která klientům nyní můžeme ulehčit. Bydlení Na Farkáně je 

vhodnou variantou pro všechny, kteří milují pestrost pražského života, ale zároveň 

touží po klidu. Pohled do zeleně z okna ložnice Vás přesvědčí, že byty Na Farkáně 

mají rozhodně co nabídnout. 

Při výstavbě bytů byl kladen zvýšený důraz na kvalitu a provedení, o kterém se klienti 

mohou přesvědčit osobní návštěvou. Každý byt má vlastní balkon, terasu či 

předzahrádku, kde mohou klienti trávit příjemné chvíle v klidu v propojení s přírodou 

a zelení.  Ve dvou vilových domech jsou k dispozici byty od 1+kk až po 4+kk, takže si 

vybere opravdu každý, ať už chtějí klienti bydlet sami či mají početnou rodinu. Sklep 

a parkovací stání jsou samozřejmostí ke každému bytu.  

Fotografie projektu Rezidence Na Farkáně 
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O společnosti LEXXUS, a.s. 

LEXXUS, a.s. je realitní kancelář, která patří již přes 20 let k nejvýznamnějším 

kancelářím v Praze a jejím okolí. Zaměřuje se na exkluzivní prodej největšího portfolia 

novostaveb a developerských projektů. Dále zprostředkovává prodej a pronájem 

starších a nových bytů, rodinných domů a pozemků převážně v Praze a okolí. Lexxus  

je oblíbenou volbou náročných klientů požadujících vysokou kvalitu služeb.  

Pod značkou Lexxus Norton zajišťuje prodej a pronájem výhradně luxusních 

nemovitostí na nejlepších adresách v Praze.  
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