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FINEP otevírá novou kapitolu bydlení na Praze
8 v Karlíně
Praha, 19. června 2020

FINEP letos investuje již do třetího rezidenčního projektu v Praze. Jde pro
zákazníky FINEPu o zcela novou lokalitu, pražský Karlín. Zde začíná prodávat
první dva domy s 54 bytovými jednotkami v novém moderním městském
rezidenčním projektu U Sluncové. Architektura bytového projektu i jeho
umístění v dnešní živé městské čtvrti bude pro své obyvatele představovat
doslova soukromý klidný ostrov v pulzujícím Karlíně,“ vyzdvihuje jeden
z velkých benefitů nového projektu FINEPu jeho generální ředitel Tomáš
Pardubický.
Celkem nabídne rezidenční projekt U Sluncové 107 bytů velikosti 1+kk až 4+kk
ve čtyřech domech.
Aktuální výše letošních investic FINEPu do rezidenční výstavby v Praze
dosáhla již hranice 2 miliard korun. Aktuálně je tak v prodeji přes 400 bytů ve
třech nových projektech Rezidence Pergamenka, Rezidence U Šárky a nyní
nově i dva bytové domy v projektu U Sluncové v pražském Karlíně.
Rezidenční projekt U Sluncové je prvním rezidenčním projektem FINEPu na Praze 8 Karlíně
ve více než 25leté historii firmy. Jde o komorní bytový projekt ve vyšším standardu,
v městské části, která dnes patří mezi ty nejvyhledávanější adresy v Praze a která si za
posledních 15 let prošla obrovskou proměnou.
Malé a designově laděné domy o pěti patrech, kdy na každém patře je maximálně šest
bytových jednotek, navrhli renomovaní Qarta architektura. Ke každému bytu přísluší terasa a
v prvním obytném patře mají moderní městské byty velké předzahrádky.
To vše je nyní v nabídce pro budoucí obyvatele lokality, která je vzdálena od samotného
centra města jen tři další zastávky metra.
Projekt U Sluncové vyroste v místě, kde si za vším důležitým dojdete pěšky. A bude-li to
třeba, tak kamkoliv dál můžete vyrazit metrem nebo tramvají.
Základní charakteristika projektu U Sluncové



celkem 4 bytové domy a 107 bytových jednotek (první dva prodávané domy mají 54 bytových
jednotek)
byty od velikosti 1+kk až po 4+kk (od 32,7 m2 po 118,9 m2)
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za architektonickým návrhem stojí architekti Qarta architektura. Za zmínku stojí cihlové obložení
fasády.
vysoký standard projektu, který mj. obsahuje např. i velkoformátová okna s nulovými parapety,
podlahové topení nebo přízemní bytové jednotky s velkorysými předzahrádkami
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FINEP se specializuje na výstavbu rezidenčních bytových projektů a velkých administrativních center. Při
realizaci projektů klade důraz na nadstandardní servis a spokojenost klientů. Klíčová je lokalita, originální
architektura, kvalitní provedení stavby a plnohodnotná občanská vybavenost. K dnešnímu dni společnost
FINEP postavila přes 13 000 nových bytů v několika desítkách úspěšných projektů. Mezi administrativní
komplexy společnosti FINEP patří například projekt City West v pražských Stodůlkách, poskytující zázemí pro
Komerční banku, Siemens, Vodafone, Hyundai, Nixdorf, CGI a mnoho dalších.
FINEP je ryze česká společnost, jež si za dobu své existence, od roku 1995, vybudovala na českém trhu velmi
silnou pozici. V roce 2006 rozšířil FINEP svou působnost za hranice České republiky, na Slovensko, od roku 2013
realizuje projekt také v Mongolsku. Produktové portfolio je doplněno nabídkou finančních služeb a vybavení
domácností. Finep stál u renesance nové družstevní výstavby v České republice.
FINEP patří do skupiny FINEP HOLDING, která je, se základním jměním 4 miliardy korun, největší českou
developerskou skupinou v České republice. Více informací na www.finep.cz

