PRAHA 5 – SMÍCHOV

POSLEDNÍ

VOLNÉ BYTY

KOMORNÍ REZIDENČNÍ PROJEKT
V PARKU  •  V CENTRU  •  U METRA

LUXUSNÍ BYTY
V PARKU V CENTRU U METRA
Dokončený komorní rezidenční projekt v tom
nejkouzelnějším koutu Prahy. To je Rezidence Na Bertramce.
Najdete ji přímo v parku, naproti legendární usedlosti
Bertramka, kde pobýval i Wolfgang Amadeus Mozart.
Přestože je rezidence obklopená zelení, je v podstatě
v centru města několik minut chůze od stanice metra
Anděl s komplexní nabídkou služeb a širokými možnostmi
nákupů. Z celkového počtu 41 bytů zbývá k prodeji jen
několik posledních bytů 4+kk. Jsou vybaveny předokenními
žaluziemi a rekuperací nebo klimatizací, která zajistí neustálý
přísun čerstvého vzduchu a tím zdravé prostředí. Projekt je
připraven k okamžitému nastěhování.
Přesto mají zájemci možnost vybrat si ze široké škály
dekorů podlah a vnitřních dveří pro individuální sladění
interiéru. Rezidence stojí přímo na okraji parku Mrázovka,
který poskytuje bohaté možnosti trávení volného času.
Milovníci zeleného sportu jistě ocení blízké devítijamkové
hřiště Golf Clubu Praha. Na Smíchově je samozřejmě velký
výběr mateřských, základních i středních škol. Do nejbližší

anglické školky to budou mít rodiče s dětmi z Rezidence Na
Bertramce jen 5 minut chůze. Jde také o lokalitu s nejlepšími
možnostmi nakupování v Praze. V blízkosti je Nákupní
centrum Nový Smíchov nebo Anděl City. V okolí těchto
nákupních center je i celá řada kvalitních restaurací, služeb
a nechybí ani dvě multikina.

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST
Velkou výhodou Bertramky je blízká stanice metra Anděl
(trasa B), a také celá řada tramvajových a autobusových linek
včetně nočních spojů. Dostupnost autem je bezproblémová
a zejména díky bezprostřednímu napojení na městský
okruh se lze pohodlně dostat do všech částí Prahy a stejně
tak i za její hranice. Ke stanici metra B Anděl je to několik
minut pěšky. Zastávka tramvaje Bertramka je jen 5 minut od
projektu. Linky 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21 vás dovezou do
centra za 10 minut. Milovníci nočního života pak ocení hned
tři noční linky 54, 58, 59.

LUXUSNÍ A KVALITNÍ PROVEDENÍ
KOUPELNA

REKUPERACE

Koupelny jsou ve všech bytech již dokončeny.
Vybrali jsme oblíbené varianty moderních sérií
obkladů a dlažeb, které splňují estetické a technické
požadavky i těch nejnáročnějších klientů. V ceně
jsou nadstandardní zařizovací předměty (závěsné
WC, umyvadlo, akrylátová vana nebo sprchový kout
s vaničkou z litého mramoru). V rámci nadstandardního
provedení je v některých jednotkách osazeno
umyvadlo se závěsnou skříňkou a zrcadlem.

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. Řízené větrání s rekuperací tepla tak
přináší úsporu za topení a zároveň vytváří zdravější domov.
Byty v provedení PREMIUM mají rekuperaci také s chlazením
přívodního vzduchu, kde v letních měsících je tento systém
schopen ochlazovat přiváděný venkovní vzduch až o 6 °C.

PODLAHY
Do obytných místností a šaten je na výběr ze 7 dekorů
dřevěných třívrstvých podlah. V předsíních a komorách
je realizována velkoformátová rektifikovaná keramická
dlažba. Na balkonech a terasách je dlažba mrazuvzdorná.

DVEŘE A OKNA
Vchodové dveře jsou bezpečnostní a protipožární
s laminátem na povrchu a obložkovou zárubní z vnější
strany. Z vnitřní strany jsou na povrchu v nadstandardním
provedení bílá dýha s krycími lištami. Vnitřní dveře jsou
do všech obytných místností prosklené, ostatní plné
s obložkovými zárubněmi. Na výběr je 7 barevných
dřevěných dekorů. Pro byty v provedení PREMIUM jsou
na výběr celoplošně lepené duoparkety. Standardem jsou
moderní dřevěná okna (eurookna).

SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY
V koupelnách, na WC a chodbách jsou sádrokartonové
podhledy s moderními bodovými světly.

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. Vjezd do bytového
domu je přístupný pomocí dálkového ovládání.

ENERGIE A VYTÁPĚNÍ
Energetická náročnost budovy je B – velmi úsporná. Byty
disponují vlastním měřením tepla a jsou napojeny na centrální
vytápění. Tepelný komfort v koupelně je zajištěn mimo jiné
elektrickým temperováním dlažby.

NAVÍC
Na jižní, jihovýchodní straně a v jihozápadním rohu objektu
jsou před okny venkovní žaluzie.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA KVALITU
ALL INCLUSIVE S GARANCÍ NEJLEPŠÍ CENY
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA KVALITU
•	
Tříletá záruka na všechny naše kvalitní zděné stavby.
• Používáme

jen ty nejkvalitnější materiály, třístupňová
kontrola kvality v průběhu výstavby.
• B
 yty mají promyšlené uživatelské dispozice, všechny
mají 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
ALL INCLUSIVE, zahrnují tedy nejen DPH, ale také
všechny přiřazené položky bytu. U všech bytů projektu
Rezidence Na Bertramce je v základní ceně parkovací
stání a sklep, 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.

EFEKTIVNÍ A PROMYŠLENÉ DISPOZICE
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