TISKOVÁ ZPRÁVA
FINEP začíná s prodejem bytů v rámci nové etapy Kaskády
Barrandov
Praha, 25. března 2014 – Společnost FINEP zahajuje v těchto
dnech prodej nových bytů v šesté etapě projektu Kaskády
Barrandov. V rámci projektu budou postaveny 2 bytové domy,
ve kterých vznikne celkem 148 bytů v osobním vlastnictví.
Unikátní lokalita s výborným spojením do centra města, ale
také s optimálním zajištěním služeb a míst pro relaxaci v okolí
činila již z předchozích etap velmi zajímavou možnost na
pořízení bytu. Stejný zájem očekává FINEP také v případě nově
prodávané etapy. Případní zájemci by proto neměli s koupí
bytu dlouho otálet.
„Do prodeje byl uvolněn osmipodlažní bytový dům, který obsahuje celkem 82 bytů. Druhý bytový dům
bude uveden do prodeje v následujících týdnech. Celá stavba bude realizována ve vyšším standardu
kvality,“ představuje novinku na trhu Štěpán Havlas, finanční ředitel společnosti FINEP. Dispozice bytů
jsou od 1+kk až po prostornější 4+kk (s rozlohou až 119 m2). Součástí bytových domů budou podzemní
garáže. „Díky velmi dobré občanské vybavenosti okolí, ale také například výbornému spojení s centrem
města prostřednictvím MHD a také s blízkým napojením na páteřní dopravní tepny Prahy, se jedná o
ideální řešení pro rodiny s dětmi nebo aktivní jedince,“ doplňuje Havlas.
Realizace projektu Kaskády Barrandov započala v roce 2001 a od počátku vyvolávala mezi klienty velmi
pozitivní reakce. Mimo jiné také díky (ve spojení s dalším projektem společnosti FINEP – Panorama
Barrandov) rozšíření nabídky občanské vybavenosti pro místní i nové obyvatele – novými restauracemi,
obchody a službami.
Jednotlivé domy v rámci projektu Kaskády Barrandov jsou sice součástí celku, ale zároveň tvoří
polosoukromé prostory s dětskými hřišti, vodními prvky a relaxačními plochami. Bezprostřední blízkost
přírodního parku Prokopské údolí, MHD v pěší vzdálenosti (bus a tramvaj 3 min.), šíře občanské
vybavenosti (škola, školka, poliklinika, supermarkety) i výborné dopravní napojení na D1 a D5, činí toto
místo velmi atraktivním pro všechny věkové skupiny.
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Dva bytové domy s celkovým počtem 148 bytů
Dispozice bytů jsou od 1+kk (od 29 m2) až po prostornější 4+kk (do 119 m2)
Parkování je řešeno podzemními garážovými stáními
V místě je veškerá občanská vybavenost
Výborná dostupnost MHD (bus 1 min. chůze, tramvaj 3 min.)
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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 více než 7 500 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, Hyundai 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 realitních a finančních služeb. Finep
stál u renesance nové družstevní výstavby v České republice. Více informací na www.finep.cz
Společnost FINEP prodala v roce 2013 celkem 620 bytů, což je oproti roku 2012 nárůst o celých 10 procent (v
roce 2011 to bylo celkem 490 bytů). Pro rok 2014 předpokládá, že bude trh nových bytů v Praze i nadále stabilně
růst.

