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JAVOROVÁ ČTVRŤ II.
PRAHA 10 – HORNÍ MĚCHOLUPY

MODERNÍ BYDLENÍ
ZA DOSTUPNÉ CENY



NOVÉ BYTY VE VELMI OBLÍBENÉ LOKALITĚ
POSLEDNÍ ETAPA

Oblíbená lokalita s moderním bydlením v zeleni, to je 

Javorová čtvrť II. v Praze 10 – Horních Měcholupech. 

V uplynulých letech se stala tato část Prahy jednou 

z nejvyhledávanějších a bydlení zde našlo mnoho 

spokojených domácností. Nově, přímo vedle již 

zabydlené lokality, vyrostou další tři bytové domy. 

Vzhledem k tomu, že v minulosti se zde vždy nejrychleji 

vyprodaly menší byty 1+kk a 2+kk, nabídne projekt 

Javorová čtvrť II. dostatek právě těchto menších 

promyšlených dispozic. Vyberou si zde mladí lidé, kteří 

hledají své první bydlení a nabídka je zajímavá také pro 

investory, kteří chtějí uložit své peníze nebo byty dále 

pronajímat. Těšit se mohou ale i rodiny, pro které je 

lokalita Horních Měcholup blízko Hostivařské přehrady 

opravdu ideální.

Horní Měcholupy jsou vyhlášeny skvělou občanskou 

vybaveností. Je zde dostatečná kapacita ve všech 

školských zařízeních a také pestrá nabídka nákupních 

možností či oblíbených restaurací. Můžete sportovat 

a relaxovat v okolí Hostivařské přehrady či na kole nebo 

s kočárkem vyrazit do přírodního parku Botič-Milíčov. 

V blízkém okolí je řada sportovišť včetně rodinného 

golfového areálu.

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

Přímo u lokality je autobusová zastávka, odkud přímé 

autobusy (linky 154, 175 a 183) jezdí ke stanicím metra 

linky C – Háje i linky A – Skalka. Do centra Prahy se 

dá také dostat velmi rychle vlakem. Jeho zastávka se 

nachází jen zhruba 7 minut chůze od lokality. Vlak jede 

až na Hlavní nádraží a cesta trvá jen 18 minut.

Hostivařská přehradaPivovar Hostivar

Golfové hřiště HostivařNová zástavba v sousedství – Javorová čtvrť



Golfové hřiště Hostivař

VYSOKÝ STANDARD PROVEDENÍ

KOUPELNA 
U koupelen je na výběr z 20 možností provedení 

obkladů. Za drobný příplatek lze vybírat až ze 190 

nadstandardních koupelen. V ceně jsou kvalitní 

zařizovací předměty, závěsné WC, umyvadlo, 

akrylátová vana nebo sprchový kout. Klienti si také 

mohou zvolit příplatkový koupelnový nábytek.

PODLAHY
Na výběr máte z 10 dekorů plovoucích laminátových 

podlah do všech obytných místností včetně 

kuchyňského koutu a komor přístupných z těchto 

místností. V koupelnách, na WC, v komoře přístupné 

z chodby a v chodbě za vchodovými dveřmi bude 

realizovaná nadstandardní keramická dlažba. 

Na balkonech bude položená mrazuvzdorná dlažba, 

na terasách betonová dlažba s promývaným 

povrchem, případně mrazuvzdorná keramická. 

DVEŘE
Vchodové dveře jsou bezpečnostní a protipožární 

s laminátem na povrchu a s obložkovou zárubní 

z vnější strany. U vnitřních dveří máte na výběr 

ze 7 dekorů. Dveře ze vstupní chodby do obývacího 

pokoje jsou prosklené, všechny ostatní plné 

s kvalitním nerezovým kováním. Obložková zárubeň 

bude provedena ve stejném dekoru. Všechny dveře, 

vnitřní i vstupní, mají zvýšenou výšku 2100 mm.

TECHNIKA
V domě i bytech jsou moderní datové rozvody pro 

vysokorychlostní internet, digitální a satelitní televizi. 

Rozvod televizních kabelů je ve všech pokojích.

PARKOVÁNÍ
Bezproblémové parkování zajišťují u vybraných bytů 

podzemní parkovací stání pro rezidenty. Návštěvy pak 

mohou pohodlně využít parkování před domem.

ENERGIE A VYTÁPĚNÍ
Energetická náročnost budovy je B – velmi úsporná. 

Byty disponují vlastním měřením tepla a jsou napojeny 

na centrální vytápění.

NAVÍC
Elektro příprava pro dodatečné osazení venkovních 

rolet v bytech prvního nadzemního podlaží a dalších 

vybraných bytech.



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA KVALITU
ALL INCLUSIVE S GARANCÍ NEJLEPŠÍ CENY

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA KVALITU

•  Tříletá záruka na všechny naše kvalitní zděné stavby.

•     Používáme jen ty nejkvalitnější materiály, třístupňová 

kontrola kvality v průběhu výstavby.

•  Byty mají promyšlené uživatelské dispozice, většina má 

parkovací stání, sklep a balkon nebo terasu.

ZVÝHODNĚNÁ HYPOTÉKA 
CENTRAL GROUP NA 90 % KUPNÍ CENY

•  Nejširší možnosti financování se zálohou 10 % z ceny 

a doplatkem až do jednoho roku od nastěhování 

nebo prostřednictvím zvýhodněné hypotéky.

•  Bezkonkurenční úroková sazba a zvýhodněná Hypotéka  

CENTRAL GROUP na 90 % kupní ceny. Vyřízení úvěru 

zcela zdarma našimi specialisty přímo u nás v kanceláři.

VŠECHNY CENY ALL INCLUSIVE 
S GARANCÍ NEJLEPŠÍ CENY

•  Na rozdíl od velké části konkurence jsou naše ceny 

ALL INCLUSIVE, zahrnují tedy nejen DPH, ale také 

všechny přiřazené položky bytu. U většiny bytů projektu 

Javorová Čtvrť II. je v základní ceně parkovací stání, 

sklep, balkon nebo terasa za které u konkurence 

mnohdy doplatíte navíc i půl milionu korun.

•   CENTRAL GROUP drží ceny vždy pod úrovní 

srovnatelné konkurence. Přesvědčte se! Pokud najdete 

srovnatelnou nemovitost s lepší cenou oproti nabídce 

CENTRAL GROUP, cenu dorovnáme, a ještě přidáme 

bonus 100 000 Kč.



EFEKTIVNÍ A PROMYŠLENÉ DISPOZICE

Jedna z více variant  
dispozic 3+kk

Jedna z více variant  
dispozic 4+kk

Jedna z více variant  
dispozic 1+kk

Jedna z více variant  
dispozic 2+kk
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