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PETROHRADSKÁ
PRAHA 10 – VRŠOVICE

STYLOVÉ BYTY A ATELIÉRY
BLÍZKO CENTRA



Vyhledávaná lokalita, která je synonymem pro kvalitní 

pražské bydlení se vším na dosah. To jsou Vršovice 

na Praze 10. Zejména pro mladší generaci je tato 

pražská čtvrť doslova magnetem. Vršovice mají totiž 

nezaměnitelnou atmosféru. Bytový dům Petrohradská 

jsme proto ušili na míru právě mladým lidem.

Ti si zde mohou vybrat zejména z efektivně dispozičně 

řešených jednopokojových a dvoupokojových 

bytů a ateliérů. Petrohradská je tak vhodná jako 

startovací bydlení nebo jako výhodná investice. 

Ve vyšších patrech jsou ale i prostornější byty 

s terasami, které osloví i mladé rodiny. A protože 

mladá generace dbá na zdravé životní prostředí, jsou 

všechny byty vybaveny rekuperací, tedy řízeným 

větráním s dochlazováním až o šest stupňů v letních 

měsících. Bydlení v nich je tedy zdravější, a především 

méně náročné na energie. Celkový design domu 

i společných prostor je mladistvý, moderní a zapadá 

do industriálně laděného okolí.  

Vršovice i samotná Petrohradská ulice nabízí skvělou 

občanskou vybavenost. Na výtečnou snídani je to 

do sousední kavárny jen pár kroků a nechybí zde ani 

pekárna, cukrárna nebo třeba útulné hospůdky s pestrou 

nabídkou piv. Pro větší nákupy je možné využít velké 

nákupní centrum Eden, kam lze dojet za 5 minut tramvají 

či autem. Okolí Petrohradské je doslova protkáno 

množstvím sportovišť a zeleně. Relaxovat je možné 

za pár minut třeba v blízké Grébovce a do oblíbené 

„hipsterské“ Krymské ulice je to jen kousek pěšky.

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

Petrohradská je skvělým místem pro bydlení také díky 

vynikající dopravní dostupnosti. Bez problému lze dojet 

kdykoliv za pár minut tramvají do centra, a v podstatě 

za rohem je nádraží Vršovice, odkud je to na Hlavní 

nádraží jen 4 minuty. Přímo před domem je zastávka 

autobusu linek 124 a 139. Jen pár metrů je to pak 

na tramvajovou zastávku, kde lze využít linky č. 2, 4, 5, 6, 

7, 13, 21, 24, 92 a 95.

IDEÁLNÍ DESIGNOVÉ BYDLENÍ PRO MLADÉ
A SKVĚLÁ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST



KOUPELNA 
Koupelny jsou ve všech bytech již dokončeny. 

Vybrali jsme oblíbené moderní varianty, které splňují 

požadavky i těch nejnáročnějších klientů. V ceně 

jsou nadstandardní zařizovací předměty, závěsné 

WC, umyvadlo, akrylátová vana nebo sprchový kout 

a vývod pro pračku. 

PODLAHY
Většina bytů je dokončených i včetně moderních 

a kvalitních podlah (střídají se zde dvě nejžádanější 

varianty). Podlahy jsou plovoucí laminátové ve 

všech obytných místnostech včetně kuchyňského 

koutu a komor přístupných z obytných místností. 

U některých větších bytů je stále možné vybírat 

ze 10 dekorů. Nadstandardní keramická dlažba je 

v koupelně, na WC, v komoře přístupné z chodby, 

v chodbě za vchodovými dveřmi. Balkony mají 

mrazuvzdornou keramickou dlažbu, na terasách je 

pak betonová dlažba s promývaným povrchem. 

DVEŘE

Vchodové dveře jsou bezpečnostní a protipožární 

s laminátem na povrchu a obložkovou zárubní z vnější 

strany. Většina bytů je dokončena včetně vnitřních 

dveří (střídají se zde dvě velmi oblíbené varianty). 

U některých větších bytů je možné vybírat ze 7 dekorů 

vnitřních dveří včetně obložkových zárubní. Všechny 

dveře (vnitřní i vstupní) disponují kvalitním kováním.

REKUPERACE
Ve všech bytech 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, rozšířené telefonní služby 

a digitální satelitní televizi. Rozvod televizních kabelů 

je ve všech pokojích. 

PARKOVÁNÍ
Bezproblémové parkování zajišťují u vybraných bytů 

podzemní parkovací stání pro rezidenty. 

ENERGIE A VYTÁPĚNÍ
Energetická náročnost budovy je B – velmi úsporná. 

Byty disponují vlastním měřením tepla a jsou napojeny 

na centrální vytápění. 

NAVÍC
Ve společných prostorách domu jsou designové prvky 

a všechny byty mají elektro přípravu pro dodatečné 

osazení venkovních rolet.

VYSOKÝ STANDARD PROVEDENÍ



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA KVALITU

•  Tříletá záruka na všechny naše kvalitní zděné stavby.

•      Používáme jen ty nejkvalitnější materiály, třístupňová 

kontrola kvality v průběhu výstavby.

•  Byty mají promyšlené uživatelské dispozice, většina má 

parkovací stání, sklep a balkon nebo terasu.

ZVÝHODNĚNÁ HYPOTÉKA 
CENTRAL GROUP NA 90 % KUPNÍ CENY

•  Nejširší možnosti financování se zálohou 10 % z ceny 

a doplatkem až do jednoho roku od nastěhování 

nebo prostřednictvím zvýhodněné hypotéky.

•  Bezkonkurenční úroková sazba a zvýhodněná Hypotéka 

CENTRAL GROUP na 90 % kupní ceny. Vyřízení úvěru 

zcela zdarma našimi specialisty přímo u nás v kanceláři

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 většiny bytů projektu 

Petrohradská je v základní ceně sklep a parkovací stání, 

za které u konkurence mnohdy doplatíte navíc i půl 

milionu korun.

•   CENTRAL GROUP drží ceny vždy pod úrovní srovnatelné 

konkurence. Přesvědčte se! Pokud najdete srovnatelnou 

nemovitost s lepší cenou oproti nabídce CENTRAL 

GROUP, cenu dorovnáme, a ještě přidáme bonus 

100 000 Kč.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA KVALITU
ALL INCLUSIVE S GARANCÍ NEJLEPŠÍ CENY



EFEKTIVNÍ A PROMYŠLENÉ DISPOZICE

Varianta 
dispozice 2+kk

Jedna z více variant  
dispozic 1+kk
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