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ICONICKÉ BYDLENÍ 
V NEJMODERNĚJŠÍ 
ČTVRTI U PRAHY



DUBÍ, 
TĚŠÍ MĚ
Seznamte se s Dubí, obcí se strategickou 
polohou mezi dvěma dálnicemi, které Vás 
rychle propojí s letištěm i celou Prahou.

Vlakem nebo autobusem jste do 40 minut 
u metra nebo na hlavních uzlech pražské 
hromadné dopravy.

BLÍZKO A 
JEŠTĚ BLÍŽ

Dubí je ideální volbou k bydlení nejen pro 
obyvatele Prahy, ale také Kladna.





Díky plánovanému rychlovlaku můžete být do 30 
minut z Kladna na Masarykově nádraží. Vlak bude 
stavět na letišti i všech linkách metra a bude dokončen 
v roce 2028. 

Ze zastávek můžete přestoupit na všechny linky metra 
a ve špičce bude linka jezdit i každých 10 minut. 
Získáte tak rychlejší spoj do všech částí města Prahy 
než je tomu v některých okrajových částí.

HURÁ DO VÍRU VELKOMĚSTA

Vlakem do centra za 30 minut

Modernizace tratě

Přestup na všechny linky metra 



POZDRAVTE SVĚT
Díky dalšímu plánovanému terminálu budete 
mít ještě více možností podívat se do světa 
a navíc díky novému rychlovaku se na letiště 
dostanete do 20 minut.

AIRPORT CITY
Do dlouhodobých plánů rozvoje letiště patří 
i vize tzv. Airport City. Pozemky v okolí letiště 
nabídnou nové obchodní i investiční příležitosti 
včetně dalších pracovních míst a zvýší 
atraktivnost celé lokality.



Jsme pražský developer a aktivně se podílíme na řešení problému nedostatku bydlení 
v hlavním městě. Objevujeme nové lokality v okolí Prahy, rozvíjíme jejich potenciál a 
přinášíme na trh dostupnější bydlení. Máme vizi v neobjevené oblasti Dubí u Kladna, 
kde dříve fungoval průmysl a díky tomu se zde nachází spousta brownfieldů, které 
nabízí skvělou příležitost pro výstavbu nového bydlení. Postavíme nejmodernější 
rezidenční čtvrť s parkem a zvýšíme atraktivnost lokality. Přineseme do Dubí nové 
obyvatele, nové obchody a plánujeme propojit projekt s vlakovým nádražím Kladno, 
Dubí. Jsme si také vědomi, že v této oblasti je spousta plánů pro další rozvoj.

GETBERG PŘEVRÁTÍ DUBÍ VZHŮRU NOHAMA

Pro ty všechny, kteří chtějí získat moderní bydlení za dostupnou cenu 
a mít Prahu na dosah ruky.





NEJMODERNĚJŠÍ PROJEKT  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
ICON PARK

Projekt zaplní prázdné místo po bývalých továrnách (brownfield), 
které je nevyužité a má obrovský potenciál k rozvoji. 

Vytvoříme z Dubí jedno z nejlukrativnějších míst k bydlení.

Jsme prvním developerem v lokalitě

Dubí má strategickou polohu

Přineseme 230 nových bytů

Vybudujeme občanskou vybavenost





Dětské hřiště 



ŽIVOT V ICON PARK
Projekt je promyšlený dle každodenních scénářů. 
Získáte vše potřebné po ruce tak, abyste mohli žít 
plnohodnotný a pohodový život bez stresu.

Uprostřed bytových komplexů najdete park rozdělený 
do tří zón a občanskou vybavenost. 

V ICON Parku máte prostě všechno a ještě něco 
navíc.

Školka 

Obchod 

Venkovní posilovna

Dětské hřiště 

Kavárna 

Ráno dáte děti do školky, kterou máte 
pár kroků od dveří, takže máte více času 
pro sebe.

Když Vám dojde mléko nepanikaříte, pod 
domem totiž máte obchod. 

Kdykoliv si natáhnete tenisky a zacvičíte 
si ve venkovní posilovně u domu

Vaše děti mají spoustu kamarádů od 
vedle, se kterými si hrají na hřišti.

Užijete si zeleň v parku a zajdete si se 
sousedy na kávu do vedlejší kavárny



BYDLENÍ PRO KAŽDÉHO
Nezáleží, jestli hledáte své první bydlení, potřebujete více prostoru 
pro rodinu nebo Vás láká výhodná investice do budoucna, tady si 
vyberou i ti nejnáročnější.

1+kk 2+kk 3+kk

Když vstoupí developer do takové lokality a vybuduje tam nový rezidenční projekt, 
hodnota lokality automaticky stoupá.

Návratnost vaší investice do bydlení se zmnohonásobí již během výstavby.



Moderní byty s dostatkem úložného 
prostoru a promyšleným půdorysem. 
Zařiďte si své bydlení dle svých 
představ. 

Bydlete podle sebe a 
buďte sami sebou.
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Tady získáte spoustu společných zážitků. 
V parku můžete chodit společně cvičit nebo 
si udělat výlet do tamějších skrytých míst v 
přírodě. 
V kavárně si posedíte a dáte něco dobrého a 
základní potraviny si koupíte hned u domu.

Bydlete spolu tam, kde získáte ty 
nejlepší vzpomínky.
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Dejte své rodině více ze života. 
Máte příležitost žít s dětmi tam, kde 
máte vy vše po ruce a vaše děti si vždy 
najdou zábavu na hřišti nebo v parku 
hned u domu.

Dejte své rodině příležitost k 
lepšímu životu. P
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BUDETE MÍT DOMA

Balkon nebo terasa

Zažijete romantické večery nebo parádní 
grilovačku. V každém bytě máte prostor 
pro pobyt na čerstvém vzduchu.

Navrženo pro život

Promyšlené dispozice Vám poskytnou 
dostatek úložného prostoru a chytré 
umístění pračky v chodbě zvětší prostor v 
koupelně.

Přirozenost slunce

Velká francouzská okna Vám dodají 
dostatek přirozeného světla i výhled. 
Ušetříte náklady za energie a ještě se 
budete cítit lépe.



Praktický vinyl

Podlaha v přírodní textuře dřeva pro 
útulnost domova. Snadno se čistí a 
bakterie v ní nemají šanci. Je odolná vůči 
podpatkům, drápkům, vodě i ohni.

Domácí relax

Velkoformátové obklady a dlažba v 
koupelně s přírodními motivy kamene vám 
v koupelně navodí atmosféru opravdových 
lázní.



Parkování

Neztrácejte čas hledáním parkovacího 
místa a parkujte v garáži v budově nebo 
venku u domu.

Sklepní kóje

Zvyšte kapacitu svého úložného prostoru 
a pořiďte si sklepní kóji přímo u Vašeho 
parkovacího místa v garáži.

Venkovní žaluzie

Získejte neprůstřelné ticho a totální tmu 
pro klidný spánek. Nainstalujte si venkovní 
žaluzie.

MŮŽETE MÍT NAVÍC



Jsme developer, který je průkopníkem ve vyhledávání neobjevených míst pro bydlení 
v okolí Prahy. Nastartovali jsme rozvoj již několika lokalit.

PODÍVEJTE SE, JAK JSME ZMĚNILI LOKALITY



         VYSOKÝ ÚJEZD

Když jsme vstoupili do lokality s cílem 
postavit tam první projekt s dvojdomy, 
v okolí byli pouze solitérní domy 
postavené svými majiteli. Byli jsme 
prvním developerem v této lokalitě a 
po dokončení prvního projektu jsme 
postavili další mimořádný projekt. Dnes 
se lokalita rozvíjí a staví se v ní obrovské 
projekty. Vysoký Újezd momentálně 
patří k nejlukrativnějším lokalitám k 
bydlení.



           VYSOKÝ ÚJEZD

Další jedinečný projekt ve Vysokém 
Újezdu. Celkem 8 nízkoenergetických 
dvojdomů s vysokým standardem 
v novodobém designu. Projekt 
zaslouženě vyhrál ocenění Stavba roku 
a Projekt roku 2020. 



         UNHOŠŤ

Postavili jsme v Unhošti první bytový 
komplex s výtahem. Po projektu byla 
vysoká poptávka a bytové jednotky 
jsme vyprodali během jednoho roku. 
Od našeho vstupu se lokalita rozvíjí a v 
okolí se staví další bytové komplexy.

V první vlně epidemie jsme v rámci 
nouzového stavu věcně pomohli 
domovu seniorů.



         STRANČICE

Postavili jsme řadové domy v oblíbené 
lokalitě kousek od Prahy. Vnesli jsme 
do projektu více zeleně a veřejného 
prostoru. Zvedli jsme atraktivnost místa 
pro bydlení vytvořením veřejného 
parku přímo v projektu.

Přenecháme jeden bytový dům obci 
pro učitele rozšířené základní školy.



         BABICE DAŘBOŽ

Projekt byl rozestavěn po několik let a 
my jsme ho převzali do svých rukou s 
cílem vybudovat celou novou čtvrť i s 
občanským vybavením. 

Projekt je ojedinělý svou lokalitou 
uprostřed přírodního parku a svým 
architektonickým rozvržením s 
ohledem na vyšší bezpečnost a 
strategická místa k setkávání sousedů.





Kontaktujte nás
info@getberg.cz
+420 220 873 614


