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rybník V Rohožníku

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

DUBEČ JE JEDINEČNÁ ČÁST PRAHY, KTERÁ SI I PŘES BLÍZKOST CENTRA MĚSTA ZACHOVALA KLIDNOU TVÁŘ JAKO STVOŘENOU PRO ŽIVOT
Tu reprezentuje zejména okolní rezidenční zástavba, která se v okolí projektu GARDENO nachází. V blízkosti naleznete také mnoho přírodních rezervací jako
je přírodní park Říčanka nebo Rokytka a na kole budete na zámku v Kolodějích za 10 minut.

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
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RESORT GARDENO DUBEČ JE V DOSAHU VEŠKERÉ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
Klidné bydlení uprostřed zástavby rodinných domů a viladomů a přitom snadná dostupnost veškeré vybavenosti – takový je projekt GARDENO.
Jedinečná poloha v srdci městské části Praha 10 – Dubeč nabízí dnes tolik potřebný klid pro život a přesto bez kompromisů z hlediska dopravní dostupnosti a občanské vybavenosti.
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GARDENO D
5+KK

užitná plocha: 116 m2

z toho:
podlahová plocha: 100 m2

terasy: 16 m2

pozemek: 446 m2

GARDENO C
5+KK

užitná plocha: 116 m2

z toho:
podlahová plocha: 100 m2

terasy: 16 m2

pozemek: 435 m2

GARDENO B
5+KK

užitná plocha: 116 m2

z toho:
podlahová plocha: 100 m2

terasy: 16 m2

pozemek: 442 m2

GARDENO A
5+KK

užitná plocha: 116 m2

z toho:
podlahová plocha: 100 m2

terasy: 16 m2

pozemek: 584 m2
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SITUACE NA POZEMKU
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POHLED

POHLED NA DOMY DÁVÁ ODHALIT, ŽE NABÍZÍ SOUDOBÉ PRVKY VE FORMĚ VELKÝCH PROSKLENÝCH PLOCH, ZÁROVEŇ VŠAK ZAJIŠŤUJE DOSTATEK SOUKROMÍ.
Hodnotu domu a jeho ekologické zaměření pak podtrhuje i dřevěný obklad fasád, vegetační střechy na všech domech, nebo například systém efektivního využívání dešťové vody.
Každý objekt nabízí parkování v soukromé parkovací pergole v těsné blízkosti domu.
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OÁZA KLIDU – TAKOVÝ POCIT BUDOU MÍT MAJITELÉ PŘI POBYTU NA KOMFORTNÍCH ZAHRADÁCH
Domy jsou umístěny ve velmi tiché lokalitě a jednotlivé terasy a zahrady, které nechybí u žádné z obou jednotek tak nabídnou tolik dnes potřebný prostor pro odpočinek a relaxaci.

POHLED
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HLAVNÍ OBYTNÝ PROSTOR

NADSTANDARDNÍ OBYTNÉ PROSTORY DOMŮ JSOU JAKO STVOŘENÉ PRO REALIZACI MODERNÍCH A VZDUŠNÝCH INTERIÉRŮ.
Vhodným základem je standardně dodávaná velkoformátová podlaha v designu kartáčovaného dubu, která ještě více vynikne díky čistým liniím.
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PŮDORYS

VNITŘNÍ DISPOZICE S PODLAHOVOU PLOCHOU - 100 M² POSKYTUJE IDEÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO RODINNÝ ŽIVOT.
Po vstupu do zádveří projdete kolem pracovny/pokoje pro hosty, následně minete soukromou část domu s ložnicí se šatnou a vlastní koupelnou a také dvojici pokojů.
Dále se již prostor otevírá do rozlehlého obývacího pokoje s kuchyňským koutem a přímým výstupem na terasu a zahradu.
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ZVOLTE SI VÁŠ STYL

Projekt GARDENO nabízí tři stupně provedení domů, protože v
životě není nikdy jedna cesta... U nás jsou ale všechny ty pravé!

Již provedení QUALITÀ obsahuje nadstandardní prvky jako
je podlahové vytápění s ovládáním přes mobilní telefon, vysoké
standardy podlah, dveří i koupelen.

Pokud ovšem toužíte po ještě větším posuvném prosklení v obytné
části, je pro Vás jako stvořena úroveň ESCLUSIVO. Ta
zvýší pohodlí Vašeho života i díky dalším prvkům, jako jsou
venkovní dálkově ovládané žaluzie na celém domě, nebo například
WPC terasy. Tato verze je také úspornější díky použití tepelného
čerpadla pro vytápění a ohřev vody v domě.

Spokojíte se jen s tím nejlepším? Dopřejte si DOLCE VITA.
Součástí této úrovně je nejen bioklimatická pergola na terase, ale
také luxusní bazén se slanou vodou o rozměrech 6x3 m, doplněný
další terasou pro relaxaci.
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STANDARDY STAVBY - ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY

Zdivo nosné    betonové skořepinové tvárnice Best Unika
Příčky           porobetonové tvárnice Ytong
Střešní konstrukce      dřevěný krov 

Povrchy

Střešní krytina    foliová střešní izolace - systémová skladba, DEK
Vnitřní omítky    hladké štukové, stropy hladké sádrokartonové
Podlahy      rakouské laminátové velkoformátové, Egger
Dlažby         italské velkoformátové rektifikované, Imola Ceramica
Obklady     italské velkoformátové rektifikované, Imola Ceramica

Výplně otvorů

Okna     antracit RAL 7016, protihluková náplň, Inoutic
Vstupní dveře     antracit RAL 7016, protihluková náplň, Inoutic
Vnitřní dveře     laminát HPL, barva RAL 7016 antracit, kování nerez, Porta

Technické zařízení budovy

Rozvody vody    plastové potrubí
Rozvody kanalizace   plastové potrubí
Rozvody elektro     měděné, v požadovaných dimenzích dle ČSN, prvky Legrand
Rozvody slaboproud   kompletní rozvody SAT i internetu do zásuvek v domě, Legrand
Vytápění rozvody    kompletně podlahové v celém domě
Vytápění zdroj    elektrokotel 

Zařizovací předměty

Umyvadla    Laufen Pro S
Sprchový žlábek    Concept
Sprchové zástěny    Huppe
Vododvodní baterie   Optima
WC a bidety    Laufen Pro S
Kuchyňská linka    příprava pro kuchyňskou linku

energetická třída: B - budova úsporná 

QUALITÀ
bohatá základní výbava obsahuje: podlahové vytápění v celém domě, kvalitní okna
Inoutic Eforte s trojsklem, laminátové hladké vnitřní dveře Porta, velkoformátové
obklady a dlažby Imola v koupelnách, nadstandardní laminátová podlaha Egger a
mnoho dalšího...

cena od 13 990 000 Kč

ESCLUSIVO
navíc získáte: posuvný HS portal v hlavním obytném prostoru, externí dálkově
ovládané žaluzie Climax na všech oknech, WPC terasy, zabezpečovací zařízení
Jablotron 100 a tepelné čerpadlo jako zdroj vytápění a ohřevu TUV

cena 14 990 000 Kč

DOLCE VITA
navíc získáte: vše ze stupně Esclusivo, bioklimatickou pergolu Climax Espacio s
posuvnými a naklápěcími střešními lamelami, luxusní betonový foliový bazén s
automatickou úpravou slané vody a také druhou zahradní terasu pro Vaši relaxaci
u bazénu

cena 15 990 000 Kč

FINANCOVÁNÍ
průběžné   kupní cena uvedena výše
1. část ve výši 10 % ceny při podpisu rezervační smlouvy
2. část ve výši 30 % ceny při dokončení hrubé stavby
4. část ve výši 25 % ceny při dokončení střechy a osazení oken
4. část ve výši 25 % ceny při dokončení fasády
5. část ve výši 10 % ceny poté co bude příslušným stavebním úřadem povoleno trvalé užívání domu

Jedná se o modelový případ financování, kdy nejvhodnější variantu najdeme přímo Vám na míru. Pro
bližší informace o financování nás proto neváhejte kontaktovat.

po dokončení stavby   kupní cena se zde navyšuje o 10%
1. část ve výši 10 % ceny při podpisu rezervační smlouvy
2. část ve výši 90% ceny po kompletním dokončení stavby a poté co bude příslušným stavebním úřadem
povoleno trvalé užívání jednotky

Prostředky k financování Vám zajistí
Ing. Pavel Mičan, finanční specialista senior
společnosti Broker Consulting a.s.
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