REALITY pro život

Zdi proti vlhku Bydlení Úvaly

Leccos o projektu na východ od Prahy napovídá fakt, že půl
roku od spuštění prodeje 2. etapy má prodáno přes 50%
z celkového počtu 46 nízkoenergetických bytů. V čem tkví
kouzlo těchto bytů? Pro rodiny s dětmi může být skvělou
volbou mezonet 3 + kk s vlastním vstupem a zahradou,
který poskytuje pohodlí bytu s výhodami rodinného domu,
ale na své si přijdou i jednotlivci či páry různých věkových
skupin, když si zvolí např. 1 +  kk s plochou 42 m2. Byty
v horních patrech disponují střešní terasou, kterou lze v rámci
klientských změn upravit na obytnou terasu. Zajímavostí
je i využití velmi efektivních tepelných čerpadel v každém
z domů, které lze celoročně využívat jako zdroj tepla pro
vytápění a pro ohřev teplé vody nebo vápenopískového
zdiva na bázi přírodních surovin, které zajišťuje špičkovou
tepelnou a zvukovou izolaci a přirozenou regulaci vlhkosti.
Ceny od 2 290 000 Kč vč. DPH. Více na www.bydleniuvaly.cz

Bydlení

v novém

ŽIVOT JE VENKU Všechny
byty v Úvalech disponují
venkovním prostorem,
ať už lodžií, terasou nebo
předzahrádkou. V ceně je
i parkovací stání.

Sakura kvete v Košířích

DOMOV Kdo

Na pozemku s panoramatickým výhledem na Prahu, který se nachází hned
vedle lesoparku Cibulka, vyroste komplex s 64 byty a třemi střešními vilami.
Součástí projektu je i kavárna, obchody, podzemní parkoviště, dětské hřiště
a řada zákoutí pro setkávání obyvatel. Dispozice se pohybují od 37 m2 u bytů
1 + kk až po 260 m2 u střešních vil se čtyřmi ložnicemi. Projekt britskočeského ateliéru Jestico + Whiles se jmenuje podle okrasné japonské třešně
a s tímto stromem se taky budete setkávat na střešních terasách areálu
i v přilehlém parku a soukromých zahradách. Také v interiérech vás obklopí
kvalita ve vytříbeném sladění přírodních tónů, například dřevěná okna, šedý
beton, grafitový kov aj. Cena od 4 690 000 Kč za byt 1+kk, www.napomezi.cz

má rád bydlení
v rodinném domě
s velmi vzdušnými
prostory a vlastní
zahradou, přitom
ale s výhodami
městského bytu,
v Košířích najde svůj
pravý domov.

Máme pro vás tipy na byty v hlavním městě i jinde, ale
taky trojlístek míst, kde se dá v pronajatém stylovém domě
prožít týden nebo i měsíc letní zahálky. P Ř I P R A V I L R O S T I S L A V Z E M A N
La Dolce Vita Hřebenky

Komorní projekt se 17 nízkoenergetickými byty vzniká
v klidné části Prahy 5 na jižním svahu v blízkosti atraktivních
míst k volnočasovým aktivitám včetně parku Ladronka.
V konceptu luxusní rezidence se odráží styl, který do něj vnesl
italský architekt Sergio Porcellini. Charakterizuje ho elegance,
kvalita provedení a praktické dispozice. Do bytů 3 + kk až 5 + kk
s prostornými terasami nebo lodžiemi se bude vcházet přes
lobby s celodenní recepcí. V bytech počítejte s moderními
technologiemi a nadstandardním vybavením vč. klimatizací,
elektrických exteriérových žaluzií a kvalitních hliníkových oken
s trojskly. Ceny na doptání v RK, více na www.hrebenky.cz
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POBYT V SOUKROMÍ NA NOVÉM
MÍSTĚ VÁM UMOŽNÍ PODÍVAT SE
NA SVĚT Z NOVÉ PERSPEKTIVY.

V y ra z te
FOTO SHUT TERSTOCK.COM, ARCHIV FIREM

NAD MĚSTEM

Z vyšších pater bytů
vznikajících v rámci
projektu Hřebenka
se naskýtá
panoramatický
výhled na Prahu, díky
kterému si uvědomíte
blízkost centra
i Pražského hradu
a Petřína.

PRONÁJEM SKVĚLÝCH
VÍKENDOVÝCH DOMŮ

na prodlo užený

víkendovýpobyt!

DALŠÍ INFO ONLINE

Gozo po farmářsku

Chalupa v horách

Toskánské radosti

Gozo je ostrov na dohled z Malty,
na niž se v sezóně létá přímo
z Prahy. Na Gozo jsou úžasné
památky, lahůdkové plodiny
a v Ghasri Village luxusní bydlení
ve farmářských domech. Až pro
8 lidí, od 250 €/noc za celý dům.
www. barongroupmalta.com

Alka Travel se pronájmu chalup,
chat, penzionů i hotelů v ČR
i na Slovensku věnuje už od roku
1994. V nabídce mají více než
600 ověřených a průběžně
kontrolovaných objektů pro
dovolenou v létě i jindy. Ceny od
127 Kč/noc. www.alkatravel.cz

Úrodný kraj kolem Florencie
je předurčený agroturistice.
Moravačka Renata Kostelníková
zde žije téměř 20 let a nabízí
k pronájmu bývalé zemědělské
usedlosti mezi vinicemi
a olivovými háji. Od 550 €/týden
za 2 + 2 os. www. italiecestovani.cz

Celou řadu dalších tipů na nové bydlení nejen v Praze, ale po celé ČR najdete na www.reality.cz
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