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Projekty společnosti Daramis získaly tři ocenění
Developerská společnost Daramis získala za své projekty tři ocenění v soutěži Realitní
projekt roku 2021. Projekt Zelené město 3 Premium, které stojí na rozhraní Jarova a
Hrdlořez, získal Cenu architektů i Cenu veřejnosti. Druhý projekt Prague Marina Nova,
který vzniká u holešovického přístavu, vyhrál Cenu architektů. Ocenění si na slavnostním
vyhlášení převzal nový výkonný ředitel společnosti Daramis Dušan Krajča.
Slavnostní vyhlášení soutěže Realitní projekt roku 2021 se konalo dne 25. února 2022. Jedná se
o největší soutěž rezidenčních developerských projektů na území České republiky. Společnost
Daramis do tohoto ročníku přihlásila své dva projekty, které se začaly stavět či se dostavěly v roce
2021. Jedním z nich je projekt Zelené město 3 Premium, které se skládá ze tří moderních
obytných domů nabízejících bydlení především pro ty, kteří vyhledávají prostornější byty se
skvělými výhledy do zeleně. Navazuje na své dvě předchozí etapy, které se rovněž nacházejí na
rozhraní Hrdlořez a Jarova. Projekt za svůj půvab a styl získal Cenu architektů i Cenu veřejnosti.
Druhým projektem, který byl v soutěži také úspěšný, se stal projekt Prague Marina Nova. Ten
právě vzniká na skvělé lokalitě u břehu řeky Vltavy v pražský Holešovicích. Nabízí luxusní byty i
penthousy s jedinečným designem a s příjemnými výhledy na řeku Vltavu. Rovněž se jedná o
další etapu, která navazuje na předchozí projekty – Prague Marina a Marina Island. Projekt v
soutěži oslovil především profesionály a získal Cenu architektů.
„Byli jsme přesvědčeni o tom, že oba projekty na soutěži uspějí. Každý projekt má totiž v sobě
něco jedinečného, ať je to jeho umístění, architektonický design či výhledy do okolí. Co nás ale
velice potěšilo, byl zájem nejen ze strany odborné poroty, ale i ze strany široké veřejnosti. Vážíme
si každého ocenění, a i nadále budeme dělat vše pro to, aby byli naši klienti vždy spokojení a
naše projekty oslovovali co nejvíce lidí,“ řekl nový ředitel společnosti Daramis, Dušan Krajča.

Daramis je přední českou developerskou a investiční společností založenou v roce 2000. Od začátku svého
působení se zabývá výstavbou a správou rezidenčních i komerčních nemovitostí v České republice i v
zahraničí. Její portfolio zahrnuje 25 realizovaných projektů, přes 3500 předaných jednotek a více než 990
jednotek v přípravě. V posledních letech se intenzivně věnuje také projektovému managementu, který
využívá stále více společností na českém developerském trhu. Více na www.daramis.com.
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