TISKOVÁ ZPRÁVA
LEXXUS představuje pátou, poslední etapu rezidenčního projektu Zahrady
Roztoky
Praha, 17. května 2018
Úspěšný projekt Zahrady Roztoky se v páté etapě rozšíří o 16 nových domů v dispozici
5+kk. Příroda za okny, těsná blízkost Prahy a nadčasová architektura komfortních
domů je ideální pro klidné rodinné bydlení. Výstavba bude zahájena v srpnu 2018,
dokončení developer předpokládá na podzim 2019.
Každý dům má balkon, zahradu, garáž, a venkovním parkovací stání. Domy velikosti
až 154,57 m2 disponují přízemím s kuchyní a společenským prostorem, nadzemní patro
je rozděleno na soukromé pokoje. V interiéru lze vybírat z široké palety standardů
obkladů, sanity, podlah a dalšího vnitřního vybavení.
“Zahrady Roztoky V je ideální pro klidné rodinné bydlení kombinující zázemí blízké
Prahy s klidem města Roztoky. Za cenu většího pražského bytu zájemci získají svobodu
a soukromí vlastního domu v těsné blízkosti přírody. Díky mimořádné kvalitě a příznivé
ceně je už nyní polovina domů rezervována,” říká Denisa Višňovská, partner
společnosti LEXXUS. Developerem projektu je společnost Whitehill Investments.
Základní informace o rodinných domech Zahrady Roztoky V
● 16 energeticky úsporných domů.
● Domy velikosti až 154,57 m2 od 8 124 672 Kč.
● Každý dům má balkon, garáž, venkovní garážové stání, zahradu.
● Nadčasové architektonické řešení každého domu.
● Volitelné vnitřní vybavení dle přání klienta.
Výhody lokality Praha – Západ, Roztoky
▪ Bohatá občanská vybavenost včetně školky, školy, restaurací, lékárny,
lékařských zařízení, a supermarketu.
▪ Metro A Dejvická vzdálené 15 minut jízdy autem. Přímý vlak do Prahy jede z 5
minut vzdáleného nádraží.
▪ Těsné sousedství přírody ideální pro rodinné výlety.

LEXXUS Group
LEXXUS nabízí širokou nabídku nových bytů v developerských projektech, rodinných
domů a pozemků v Praze a okolí. Již více než dvě desítky let se specializuje na nové
byty a je jejich největším prodejcem v Praze. LEXXUS je oblíbenou volbou náročných
klientů, požadujících vysokou kvalitu služeb a nabídky.
Do portfolia skupiny LEXXUS Group dále patří značka Lexxus Norton, která se zaměřuje
na prodej či pronájem výhradně luxusních, nadstandardních rezidenčních nemovitostí
v nejlepších lokalitách Prahy a okolí.
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