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DESIGNOVÉ BYTY U METRA



DESIGNOVÉ BYTY U METRA
PRO TY, KDO PREFERUJÍ METROPOLITNÍ ŽIVOT

Výjimečný projekt pro ty, kdo dbají na design a preferují 

metropolitní způsob života se vším, co k němu patří. To je 

Harfa Design Residence – designový bytový dům přímo 

vedle obchodního centra Galerie Harfa a jen kousek pěšky 

od stanice metra B Českomoravská.

Designové prvky navenek, kvalita a vysoký standard 

uvnitř, ve kterém nechybí dřevěné podlahy s podlahovým 

vytápěním v celém bytě, kvalitní posuvná hliníková okna 

s trojskly či luxusní designové koupelny. Rekuperace 

s dochlazováním je rovněž ve všech bytech a přináší 

nejen přísun čerstvého vzduchu a tepelný komfort po celý 

rok, ale také nezanedbatelné úspory za vytápění. Harfa 

Design Residence je skvělou volbou i pro investory, pro 

které je připravena pestrá škála zejména menších bytů 

1+kk. Ty patří mezi nájemníky k nejžádanějším. I proto bude 

součástí stylové vstupní haly recepce s nonstop provozem, 

která majitelům bytů zajistí dohled nad bezpečností 

a pořádkem, i maximální komfort díky možnosti 

nejrůznějších služeb. Bydlení si zde ale určitě vyberou 

i ti, kteří preferují velkorysé byty s krásnými rozlehlými 

terasami. Architekti navrhli dům s atraktivní designovou 

fasádou s kovovými prvky, skleněným zábradlím 

na balkonech a terasách či jedinečným atriem s restaurací 

a kavárnou, které se tak určitě stane místem pro setkávání 

u dobrého vína, šálku prvotřídní kávy či výtečné večeře.

Nákupní možnosti jsou nepřeberné, a to zejména díky 

sousednímu obchodnímu centru Galerie Harfa, kde jsou 

zastoupeny všechny typy obchodů, služeb i restaurací. 

Okolní zrekonstruované libeňské ulice pak překvapí pestrou 

nabídkou menších obchodů či útulných kaváren a restaurací. 

Pro sportovní vyžití se doslova nabízí park Podviní, kde jsou 

skvělé možnosti pro plnohodnotnou a aktivní relaxaci.

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

Dopravní dostupnost projektu Harfa Design Residence je 

bezkonkurenční. Přímo před domem je zastávka tramvají 

a stanice metra B Českomoravská je jen chvilku chůze. 

Cesta do centra zabere pouze 10 minut. 

Park Podviní



KOUPELNA 
U koupelen je na výběr z 95 barvených kombinací 
luxusních obkladů a dlažeb. Navíc je možné si za 
drobný příplatek zvolit z několika dalších výjimečných 
designových variant, které jsme vybrali speciálně pro tento 
projekt. Cena zahrnuje nadstandardní zařizovací předměty, 
závěsné WC, umyvadlo, akrylátovou vanu nebo vyzdívaný 
sprchový kout. Dále lze zvolit také příplatkový koupelnový 
nábytek.

PODLAHY
Podlahy jsou moderní dvouvrstvé dřevěné celoplošně 
lepené. Na výběr máte ze 7 dekorů. Nadstandardní 
keramická dlažba je v koupelně, na WC, v komoře přístupné 
z chodby a v chodbě za vchodovými dveřmi. Ve všech 
pokojích a v chodbách je možné vybrat i kvalitní příplatkové 
vinylové podlahy.

DVEŘE A OKNA
Vchodové dveře jsou bezpečnostní a protipožární s laminátem 
na povrchu a s obložkovou zárubní z vnější strany.  Vnitřní dveře 
jsou posuvné do pouzdra (bezobložkové) a velmi elegantně 
tak řeší úsporu místa v bytě. Dveře do obytných místností jsou 
standardně prosklené, do koupelen a na WC celoskleněné, 
ostatní plné s výběrem ze 7 dekorů. Všechny dveře mají 
nadstandardní zvýšenou výšku 2100 mm. Standardem v tomto 
projektu jsou moderní posuvná hliníková okna s izolačním 
trojsklem nebo dvojsklem a střešní dřevěná okna (eurookna) 
s dálkovým ovládáním a čidlem rychlosti větru. 

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
Vnitřní příčky v jednotlivých bytech tvoří moderní sádrokartonový 
systém se skvělými zvukotěsnými a estetickými vlastnostmi. 
V koupelnách, na WC a chodbách jsou sádrokartonové podhledy 
s bodovými světly.

REKUPERACE
U všech jednotek je zajištěno řízené větrání pomocí 
systému s rekuperací. Jedná se o moderní systém efektivní 
výměnu vzduchu, kdy se primárně v zimních měsících 
teplo odváděného vzduchu využívá k ohřevu toho, který je 
přiváděn dovnitř. V letních měsících je tento systém naopak 
schopen ochlazovat přiváděný venkovní vzduch až o 6 
°C. Řízené větrání s rekuperací tepla tak přináší úsporu za 
topení a zároveň vytváří zdravější domov.

TECHNIKA
V domě i bytech jsou moderní datové rozvody pro 
vysokorychlostní internet, digitální a satelitní televizi. 
Rozvod televizních kabelů je ve všech pokojích. Všechny 
byty disponují elektronickým zabezpečovacím zařízením 
a domovním videotelefonem.

PARKOVÁNÍ
Bezproblémové parkování zajišťují u vybraných bytů 
podzemní parkovací stání pro rezidenty. Návštěvy mohou 
pohodlně využít parkovací stání v blízkosti domu.

ENERGIE A VYTÁPĚNÍ
Energetická náročnost budovy je B – velmi úsporná. 
Byty disponují vlastním měřením tepla a jsou napojeny 
na centrální vytápění. Ve všech jednotkách je podlahové 
teplovodní vytápění.

NAVÍC
U všech oken jednotlivých bytů je elektro příprava pro 
dodatečné osazení venkovního stínění. Pro zajištění pohodlí 
bude probíhat odečet spotřeby vody pomocí dálkově 
ovládaného měřiče. Vybrané větší terasy splňují na určených 
místech statické požadavky pro instalaci vířivek.

DESIGNOVÉ LUXUSNÍ PROVEDENÍ

Park Podviní



NONSTOP RECEPCE S MNOHA SLUŽBAMI 
(jen za 19 Kč/m2, tedy zhruba 650 Kč/měs. u 1+kk)

•  Recepční služby v českém a anglickém jazyce  

– přebírání a předávání klíčů a drobných zásilek, 

poskytování informací

•  Dohled nad bezpečností, pořádkem a funkčností 

společných prostor a přímého okolí bytového domu

•  Průběžná kontrola kamerového systému se záznamem

•  Přivolání a zpřístupnění prostor pro správcovskou 

a úklidovou službu, případně bezpečnostní službu, 

policii, hasiče nebo záchrannou službu

•  Možnost objednání doplňkových služeb za příplatek 

– úklid bytu, zajištění drobných oprav, kontrola bytu 

v době nepřítomnosti.

VŠECHNY CENY ALL INCLUSIVE 
S GARANCÍ NEJLEPŠÍ CENY

•  Na rozdíl od velké části konkurence jsou naše ceny 

tzv. ALL INCLUSIVE, zahrnují tedy nejen DPH, ale 

také všechny přiřazené položky bytu. U všech bytů 

projektu Harfa Design Residence je v základní ceně 

sklep, případně parkovací stání.

•  CENTRAL GROUP drží ceny vždy pod úrovní 

konkurence. Přesvědčte se! Pokud najdete 

srovnatelnou nemovitost s lepší cenou oproti 

nabídce CENTRAL GROUP, cenu dorovnáme, a ještě 

přidáme bonus 100 000 Kč.

ALL INCLUSIVE S NONSTOP RECEPCÍ 
A GARANCÍ NEJLEPŠÍ CENY



EFEKTIVNÍ A PROMYŠLENÉ DISPOZICE

48

19
18

1
3

47

243

Jedna z více variant  
dispozic 1+kk

Jedna z více variant  
dispozic 2+kk

Jedna z více variant dispozic 3+kk Varianta dispozice 4+kk



CENTRAL GROUP a.s., Budova EMPIRIA (Motokov), Na Strži 65, 140 00  Praha 4  

E: info@central-group.cz • T: 226 222 222 • www.central-group.cz

Uzávěrka prospektu 21. 5. 2019. Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.

ČESKOMORAVSKÁ

PRAHA 9 – LIBEŇ
HARFA DESIGN RESIDENCE

TRAMVAJE
OCELÁŘSKÁ

PARK
PODVINÍ

METRO
ČESKOMORAVSKÁ

OBCHODNÍ CENTRUM
GALERIE HARFA

O2 ARÉNA

GPS souřadnice


