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TISKOVÁ ZPRÁVA

UŽ I POSLEDNÍ ETAPA 2BAREVNÝCH LETŇAN JE DOKONČENÁ
Praha, 27. říjen 2014 – Minulý týden byla zkolaudováno třetí – poslední – etapa rezidenčního projektu 2Barevné Letňany.
Tímto je celý projekt dokončený a připravený pro nové obyvatele. Předávky bytů z poslední etapy začnou 10. Listopadu
2014. Po tomto datu už tedy budou k okamžitému nastěhování připraveny všechny zbývající byty v projektu.
Celkem se projekt sestává z devíti bytových domů s
celkem 211 novými byty. V tuto chvíli je už prodáno
téměř 90 % všech bytů, což odráží zájem zákazníků
o vysoký komfort bydlení, atraktivní lokality a
zároveň rozumně nastavené ceny. Zbylé byty budou
pravděpodobně doprodány do konce tohoto roku.
Noví obyvatelé se do zkolaudovaných bytů první
etapy nastěhují už 10. listopadu – tedy necelé tři
týdny po kolaudaci, která proběhla 22. 10., a kromě
výhod energeticky úsporného bydlení si budou užívat
i blízkost vznikajícího letňanského lesoparku, jednoho
z největších nákupních center v Praze a mnoha
sportovišť, mezi nimiž je i aquacentrum Lagoon
Letňany, nebo unikátní Skydive Arena.
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Zdroj: Trigema (vzorek 796 dotazovaných zájemců o nový byt)

V prodeji zůstává přibližně 15 volných bytů a jejich noví majitelé mají vzácnou možnost prohlédnout si hotové byty ještě
před koupí – drtivá většina bytů v projektu byla totiž vyprodána již během výstavby.
Pro více informací neváhejte kontaktovat tiskové oddělení společnosti Trigema a.s.
press@trigema.cz / +420 739 247 638 Bc. Petra Hollá
www.trigema.cz / blog.trigema.cz / www.facebook.com/asTrigema / twitter.com/Trigema_as
Holding Trigema je developerskou společností s přesahem do dalších aktivit. Máme vlastní stavební firmu, která se stala
základem Trigemy v její dnešní podobě. Věnujeme se správě budov a facility managementu, abychom zajistili prvotřídní
péči klientům, kteří používají naše stavby. Provozujeme vědeckotechnické parky, které jsme vyprojektovali a postavili.
Provozujeme sportovní a rekreační areál Monínec u jehož současné podoby jsme stáli.
Naším krédem je dělat věci lépe. Proto s každým projektem přinášíme přidanou hodnotu našim zákazníkům. Na kontě
společnosti Trigema už je více než 1 000 prodaných bytů (a 1 000 nových domácností, které mohou žít v kvalitním bydlení,
jaké si zaslouží), Vědeckotechnický park v Roztokách, který světu přináší nové objevy z oblasti spalovacích motorů a
alternativních pohonů a celoroční sportovní areál Monínec, který přináší radost všem milovníkům přírody a adrenalinu,
letních i zimních sportů, ale také luxusu a kvalitního jídla.
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