
 

 

 

Trigema vstoupila se zkolaudovaným projektem CSV@Řepy  

do segmentu prémiového bydlení 

 
První prémiový bytový projekt Chytrého bydlení společnosti Trigema byl zkolaudován a 

uveden do oficiálního prodeje. Na přípravě bytového domu CSV@Řepy, který nabízí 

dohromady 24 jednotek, se podílela studia OOOOX a ADNS. Díky tomu došlo ke skloubení 

vnitřní podoby interiéru s celkovým architektonickým záměrem. 

 

Stavba pětipodlažního bytového domu CSV@Řepy, která začala vloni v létě, byla dokončena 

v září. Na přípravách projektu se podílelo studio OOOOX, jež zajišťovalo návrh vnitřního 

vybavení interiéru. Za celkový architektonický koncept byla odpovědná architektonická kancelář 

ADNS. Kombinace bílé fasády s balkónovým zábradlím a využitím materiálu Corten na domě 

vytváří dojem minimalismu. Tato odolná ocel, která představuje zajímavý architektonický prvek, 

je rovněž využita u vstupu do budovy, ve výtazích a jednotlivých bytech, což dodává exteriéru a 

interiéru prvek elegance.  

„Bytový dům v Čistovické ulici je prvním příkladem toho, kdy byty prodáváme až po dokončení 

celé stavby. Věříme, že zájemci o prvotřídní bydlení práci architektů a designérů ocení,“ říká 

Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema. 

Všech 24 jednotek, které jsou ve velikosti od 1+kk do 3+kk, je v úrovni Chytré bydlení Premium. 

Díky tomu je například v každém bytu dřevěná podlaha a vnitřní podlahové vytápění. Nechybí 

ani velká posuvná francouzská okna a prosklené balkóny, jež v nejvyšších podlažích nahrazují 

velké rozhlehlé terasy. Součástí vybavení je dále také technologie inteligentního ovládání bytu, 

která na dálku řídí nejen světla, rolety a externí žaluzie, ale také třeba vytápění jednotlivých 

místností. Čidla kvality vzduchu zase měří v interiéru koncentraci oxidu uhličitého, jež ukazují, 

jak moc je v bytě vzduch vydýchán. Uživatelé bytu se mohou napojit na rekuperační systém, 

díky němuž dochází ke zpětnému získávání tepla prostřednictvím rekuperačního výměníku. V 

nejvyšším patře jsou navíc individuální klimatizační jednotky. 

Parkování je zajištěno v podzemních garážích a dále pak také přímo před bytovým domem.   

 



 

 

 

 

 

Bytový dům CSV@Řepy leží v Praze 6 u ulice Čistovická. Budoucí rezidenti najdou v blízkosti 

oboru Hvězda, lesopark Řepy a areál Ladronky. Městská hromadná doprava je v místě zajištěna 

díky stanici metra trasy A Nemocnice Motol či Petřiny a zastávkám tramvají a autobusů Bílá 

Hora. Další napojení je umožněno prostřednictvím stanic metra trasy A Nemocnice Motol či 

Petřiny. Více informací o projektu lze nalézt na www.cistovicka.cz 

 

 

 

 

 

 

Pro více informací neváhejte kontaktovat tiskové oddělení společnosti Trigema 
a.s.press@trigema.cz / +420 778 747 113 / Radek Polák 

www.trigema.cz / blog.trigema.cz / www.facebook.com/asTrigema / twitter.com/Trigema_a.s. 

 

Trigema je developerskou společností s přesahem do dalších aktivit – stavebnictví, správy budov, rozvoje vědy, 
cestovního ruchu a podpory startupů. Na kontě společnosti Trigema už je více než 1 300 prodaných bytů, Do portfolia 
Trigemy spadá Vědeckotechnický park a Park Vědy Roztoky. Do skupiny společností a projektů patří rovněž celoroční 
sportovní areál Monínec, který přináší radost všem milovníkům přírody a adrenalinu, letních i zimních sportů, ale také 
luxusu a kvalitního jídla nebo kongresový hotel Academic v Roztokách. Obrat společnosti se každoročně pohybuje 
okolo miliardy korun. Trigema se pravidelně umisťuje na nejvyšších příčkách celé řady oborových soutěží, jedná se 
například o soutěže Stavba roku, Best o Realty či Realitní projekt roku. 

Trigema je jedním z hlavních a dlouhodobých partnerů Centra Paraple a stále jej aktivně podporuje. Současně je 
také hlavním partnerem soutěže Czech Press Photo a multižánrového Czech Photo Centre. 

 


