TISKOVÁ ZPRÁVA

FINEP a jeho nabídka nových bytů a rodinných
domů
Praha, 23.srpna 2020
Celkem tři nové rezidenční budovy na Barrandově a další etapa rodinných domů.
V bytech to je 213 jednotek v rezidenčním projektu Kaskády Barrandov. A k tomu 15
rodinných domů na Britské čtvrti v pražských Stodůlkách.
Od dubna 2020 uvolnil FINEP na pražský trh již 616 bytů a 15 rodinných domů, celkově
tedy 631 nemovitostí.
Český FINEP nově dává na pražský trh 213 bytů ve třech bytových domech v projektu Kaskády
Barrandov. Detailně jde o jeden bytový dům o 75 jednotkách v osobním vlastnictví (osmá etapa
projektu) o sedmi nadzemních patrech a dva domy o šesti nadzemních patrech s celkovou nabídkou
138 družstevních bytů s pořadovým číslem IX. etapy. Současně s následující výstavbou na
Barrandově bude pokračovat i realizace nového barrandovského náměstí.
Souběžně s tím zahájil FINEP prodej poslední čtvrté etapy prodejů rodinných domů v moderní
městské Britské čtvrti, kterou český developer realizuje v duchu filozofie City developmentu. Ta v sobě
spojuje výstavbu různých forem bydlení (v případě Britské jde o byty v osobním i družstevním
vlastnictví a rodinné domy) společně s výstavbou administrativních budov, stejně tak i dostatečnou
nabídku služeb, obchodních prostor a neposlední řadě i městských parků, hřišť, sportovišť, zeleně a
relaxačních ploch. To vše s cílem zajistit obyvatelům i návštěvníkům lokality kompletní nabídku služeb
a servisu, včetně pracovních příležitostí přímo v lokalitě.
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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

