
BYTOVÝ PROJEKT
RESIDENTIAL PROJECT

Na Zelené Harfě
Moderní nové byty 1+kk až 4+kk
New Modern Apartments 1+kk to 4+kk

Metro B – Českomoravská, Praha 9-Vysočany
Metro B line – Českomoravská, Prague 9-Vysočany

Centrum do 15 minut 
Nadstandardní vybavení
Servisní linka objektu 24 hodin
Balkóny, terasy, sklepní kóje
Alarm v ceně bytu
Vysokorychlostní internet v každém bytě 
Sport, kultura, zábava (Sazka aréna) 
Hypoteční servis ZDARMA

15 minutes from the city centre 
Above standard fixtures and fittings 
24 hours a day service line for the building
Balconies, terraces, cellar cubicles
Alarm system included in the price of the apartment
High-speed Internet in each apartment 
Sport, culture, entertainment (Sazka Arena) 
Mortgage Service FREE OF CHARGE

Bytový projekt NA ZELENÉ HARFĚ se nachází na Českomoravské ulici, 
na místě bývalé administrativní budovy, kde se na základě originálního 
architektonického řešení vybudoval moderní multifunkční objekt se 158 byty 
(33–141 m2), 11 ateliéry (34–36m2) a obchodními plochami (130–892 m2).

The residential project NA ZELENÉ HARFĚ is situated in Českomoravská 
Street, in place of a former administrative building where, on the basis of 
an original architectonic design, a modern building with 158 apartments  
(33–141 m2), 11 studios (34–36 m2) and commercial premises (130–892 m2) 
was erected.
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POD HANSPAULKOU

NAD BOTIČEM

www.nazeleneharfe.cz

100 % PRODÁNO
KOMFORT NA DOSAH



Příklady dispozičního řešení bytů
Examples of Apartment Layouts
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NA ZELENÉ HARFĚ

NAD BOTIČEM

POD HANSPAULKOU

Na Zelené Harfě

Lokalita Location
Projekt NA ZELENÉ HARFĚ je zasazen na rozhraní dynamicky se rozvíjejících 
pražských čtvrtí Libeň a Vysočany. Okolí projektu je skvěle dopravně 
obslouženo. Pro jízdu automobilem je ideální napojení na hlavní městské 
okruhy, teplickou i mladoboleslavskou dálnici. Centrum města je na dosah 
díky blízké stanici metra trasy B – Českomoravská nebo tramvaji. K relaxaci 
výborně poslouží anglický park Podvinní nebo okolí říčky Rokytky.

The NA ZELENÉ HARFĚ project is situated on the boundary of the two 
dynamically developing Prague quarters of Libeň and Vysočany. The vicinity 
of the project provides an excellent transport accessibility. It is ideally 
connected to the main city ring roads, city centre is easy to reach thanks to 
Metro B line – Českomoravská Station or by tram. The near-by park – Podvinní 
or the area of the Rokytka brook can serve for excellent relaxation.

O projektu About the Project
Projekt NA ZELENÉ HARFĚ nabízí byty v rozmezí velikostí od 33 do 141 m2. 
Převážně se jedná o byty typu 1+kk nebo 2+kk. Bytový dům tvaru písmene 
L je přístupný 2 hlavními vchody se samostatným schodištěm a výtahy. Díky 
moderním designovým prvkům každého upoutají např. prosklené výtahy, 
hliníková okna, prostorné terasy, závěsné balkony a venkovní galerie.

Ladění vestavěných skříní s bytovými dveřmi, či souhra barev obkladů, dlažeb 
a plovoucích podlah je samozřejmostí. Tepelnou a protihlukovou izolaci 
doplňují technologicky nadstandardně řešené sendvičové vrstvy izolací 
v podlahách, v podhledech i ve stěnách. Byty a sklepní kóje jsou vybaveny 
alarmem. Nonstop servisní linka objektu nabízí služby v podobě technické 
pomoci, údržby či úklidu bytu apod. 

The NA ZELENÉ HARFĚ project offers apartments ranging from 33 to
141 m2. It includes apartment units, mostly consisting of 1+kitechenette or 
2+kitechenette. The L shaped apartment block is accessible by two main 
entrances with separate stairs and lifts. Thanks to modern design features 
your attention will be attracted by glazed-in lifts, aluminium windows, 
spacious terraces, suspended balconies and outside galleries. 

Built-in wardrobes colour co-ordinated with the doors, or colour co-ordination 
of the wall and floor tiles go without saying. Thermal and sound insulation is
supplemented with an above standard designed sandwich layer insulation in 
floors, soffits and walls. Apartments and cellars are equipped with an alarm
system. The non-stop service line of the building offers services, such as
technical help, apartment maintenance or cleaning, etc. 

developer a výhradní prodejce
CRONESTA, a.s. | Na Sychrově 975/8 | 101 00, Praha 10 
+420 602 677 651 | byty@cronesta.cz | www.cronesta.cz


