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105 m², terasy 127 m², garážové i parkovací stání
ulice Kovářova, Praha 5 - Staré Stodůlky

prodej bytu 3+kk PENTHOUSE

cena: 18.950.000 Kč
rezidencekovarova.cz
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O rezidenci Kovářova
Prémiové byty v komorním projektu viladomu
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Rezidence Kovářova, to je komorní rezidenční projekt výstavby viladomu se 3 luxusními byty.
Každý z bytů má pečlivě navržené propojení s exteriérem - ať už je to výjimečná střešní terasa
s balkóny, terasa s propojením přímo do sousedního parku či příjemná předzahrádka. Dům je
vybaven mnoha nadstandardy, výtahem, sklepy, ke každému bytu přísluší jedno garážové a
jedno venkovní parkovací  stání.

Pro realizaci je navržena kombinace dřevěných podlah do všech obytných místností,
značkových zařizovacích předmětů v designových koupelnách, velkoformátové dlažby a
obklady. 
Exteriér budovy ztvárňuje provětrávaná fasáda s trvanlivými obkladovými deskami a
pohledový beton. Všechny byty disponují velkoformátovými hliníkovými okny s posuvnými
systémy a exteriérovými žaluziemi.  
Samozřejmostí jsou datové rozvody s přívodem optického kabelu do domu, zabezpečení
elektronickým přístupovým systémem vč. videotelefonu. 
Každý byt má samostatnou možnost dobíjení elektromobilů přes vlastní nabíjecí stanici. 
Vytápění a chlazení z vlastního tepelného čerpadla řešené podlahovým topením. 

Energetická náročnost budovy: třída B - Velmi úsporná č. 78/2013 Sb. podle vyhlášky

Vysoká kvalita, účelnost a trvanlivost
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Penthouse 3+kk, 105 m²
Dispozice 3. nadzemní podlaží 

Promyšlené dispozice bytů na celé patro domu zahrnují jak komfortní velké obývací zóny, tak
ložnice kombinující maximální pocit soukromí a propojení s exteriérem. Účelně řešená
koupelna i promyšlené úložné prostory dále zvyšují uživatelský dojem. Luxusní pojetí všech
prostor pak dotváří velkoformátová hliníková okna s posuvnými systémy, které dovolí vstoupit
parku přímo do vašeho bytu.

Luxusní střešní byt ve 3. nadzemním podlaží domu o podlahové ploše 99,6 m² s jižně a
východně orientovanými terasami. Byt zahrnuje kromě prostorného obývacího pokoje s
kuchyňským koutem dále dvě ložnice, koupelnu a samostatné WC. Příslušenství zahrnuje
balkóny kolem celého bytu, sklep, garážové a parkovací stání, která jsou v ceně bytu. Jednotka
bude dokončena ve vysokém standardu provedení, jehož podobu může budoucí majitel
částečně ovlivnit dle svých preferencí.
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Unikátní lokalita Starých Stodůlek je jednou z
pouhých dvou vesnických památkových
rezervací v celé Praze. Nechte se rozmazlit
klidem a orientací viladomu do sousedního
parku s ovocným sadem. V bezprostřední
blízkosti navazuje rozlehlý centrální park
podél Prokopského potoka a Panská
zahrada s dětskými hřišti.

Dopravní dostupnost je skutečně
nadstandardní – autem 2 minuty na
Rozvadovskou spojku a 15 minut na
Smíchov, ještě blíže je to na Letiště Václava
Havla. Hromadnou dopravou zajišťující
blízké metro „B“ je to 12 minut na Anděl a 15
minut do centra Prahy.

Ing. Ondřej Pravdivý tel.: +420 776 049 897, 
e-mail: pravdivy@opreal.cz,  web: www.opreal.cz

Lokalita
Oáza klidu v dosahu centra 
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V docházkové vzdálenosti je 5 mateřských škol, 2 školy základní, gymnázium mezinárodních
vztahů, ZUŠ, poliklinika Stodůlky, kostel sv. Jakuba, knihovna či příjemná restaurace v blízkém
kulturním domě Mlejn. Veškeré obchody a služby máte v okolí k dispozici ať už se jedná o sport,
zábavu či pobočku banky.

Okolí
Vše co potřebujete k životu

<<Tato inzerce není obchodní nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č.  89/2012 Sb. občanský zákoník.
Plochy místností jsou pouze orientační. Zobrazené vizualizace mají ilustrativní charakter. Veškeré vybavení
nábytkem, včetně kuchyňské linky a bytové doplňky nejsou součástí standardního vybavení. Investor se tímto
nevzdává práva na případné změny, úpravy či doplnění tohoto marketingového materiálu.>>



02-2021

zahájení výstavby
02-2022

hrubá stavba
05-2022

zahájení prodeje

12-2022

kolaudace

03-2023

předání
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Harmonogram a financování
Vaše luxusní bydlení v Praze
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Harmonogram

Financování koupě

Rezervační poplatek 300 000 Kč. Splátka 25% z kupní ceny po podpisu smlouvy o smlouvě
budoucí kupní a doplatek po kolaudaci.

Financování možné hypotečním úvěrem, pro bližší informace se obraťte na: 
David Toula,  Gepard Finance a.s., +420 774 557 000,  david.toula@gpf.cz 

mailto:david.toula@gpf.cz


 standard provedení domu a bytů
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Investor si vyhrazuje právo nahradit výše uvedené materiály a zařizovací předměty (typy, série,
apod.) jinými, které budou mít obdobné nebo lepší technické parametry. Jedná se například o
případy, kdy uvedené materiály nebo zařizovací předměty budou v době realizace stavby
vyřazeny z výroby nebo nebudou k dispozici z jiného důvodu.
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nízkoenergetický viladům se 3 byty
energetický štítek B

bezpečnostní tř. 3 s normovou
protipožární odolností s bezpečnostním
zámkem, kování koule-klika

plné dýhované nebo bílé lakované s
obložkovou bezfalcovou zárubní,
magnetický zámek, rozetové kování,
světlá výška 2,1 m; 
do obývacích pokojů částečně prosklené
dveře

chodba, koupelny, šatny – keramická
dlažba – výběr z více druhů, včetně soklu
obývací pokoje, ložnice, dětské pokoje –
dřevěná vícevrstvá podlaha, celoplošně
lepená – výběr z více druhů, včetně
obvodových lišt
balkóny a terasy – terasová prkna z
tropického dřeva / modřínu /
thermowood či mrazuvzdorná dlažba 
sklepní kóje – keramická dlažba / stěrka

klozet závěsný zn. Laufen/ Villeroy & Boch
+ příprava pro bidetové sedátko
umyvadlo a umývátko keramické zn.
Laufen / Villeroy & Boch
vana smaltovaná / litý mramor min. 170 x
70 cm, sifon vanový s napouštěním s
přepadem
sprcha bezvaničková s podlahovým
žlábkem, zástěna skleněná, hlavová
sprcha

STANDARD OBJEKTU
ENERGETICKÝ STANDARD

DVEŘE A PODLAHY
VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTŮ

VNITŘNÍ BYTOVÉ DVEŘE

NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH

KOUPELNY – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, DLAŽBY
A OBKLADY
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
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k umývátku i umyvadlu baterie
stojánková páková, chrom zn. Grohe /
Hansgrohe
sprchová a vanová baterie podomítková
termostatická, chrom zn. Grohe /
Hansgrohe

velkoformátové, min. dlažba 60 x 60 cm,
obklad min. 60 x 30 cm – výběr z více
druhů

okna – hliníková velkoformátová okna na
plnou výšku podlaží s izolačním trojsklem,
posuvná či otevíravá s aretací
stínění – vnější žaluzie na oknech vč.
elektrického ovládání, příprava pro
elektrickou markýzu
parapety – vnitřní parapetní desky dle
materiálu podlahy
příprava pro instalace – příprava pro
napojení automatické pračky a sušičky; v
prostoru kuchyňské linky zaslepené
vývody teplé a studené vody, kanalizace,
pro možnost napojení rozvodů pro dřez a
myčku

zdroj tepelné energie – tepelné čerpadlo
8kW pro každý byt
vytápění – teplovodní podlahové
topná tělesa –v koupelnách topné žebříky
vč. elektrické patrony
teplá užitková voda – tepelným
čerpadlem se zásobníkem pro každý byt
samostatně

nucené větrání – ventilátory pro
podtlakové větrání WC a koupelen bez
oken 
digestoř – příprava na osazení digestoře

OBKLADY A DLAŽBY

PRVKY A TECHNOLOGIE BYTU

ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
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elektroinstalace silnoproud – bytové
rozvaděče
příprava pro inteligentní ovládání
domácnosti – standardní balíček
obsahuje ovládání vytápění a žaluzií
vypínače, zásuvky – v rozsahu dle
projektu zn. Schneider / ABB
slaboproudé zásuvky – data a USB
zásuvka v každé obytné místnosti
domácí telefon – zvonkové tablo s
kamerou u vchodu do bytového domu, v
bytě domácí video-telefon u vstupních
dveří 
svítidla – svítidla v bytech nejsou součástí
standardní dodávky, pouze připravenost
pro osazení svítidel; osvětlení
předzahrádek a teras je součástí
standardu, svítidla s úspornými LED zdroji
měření – samostatné měření všech médií
(vody, elektřiny) pro každý byt, dálkové
odečty
autonabíječky - propojení pro nabíjecí
stanici automobilu pro každý byt
TV systém – zajištěn příjem pozemního
digitálního signálu 
data – datový rozvod z centrálního
rozvaděče do každého bytu, do domu
optický kabel

vodovodní instalace – měděné trubky
kanalizace - odpadní potrubí odhlučněné

konstrukční systém – masivní zděný resp.
monolitický stěnový systém se
železobetonovými monolitickými prvky
obvodové a nosné stěny – vyzdívané z
vápenopískových bloků, resp. monolitické
železobetonové stěny dle projektu
mezibytové stěny vyzdívané z
vápenopískových bloků, příčky v bytech –
vyzdívané z porobetonových tvárnic
podlahy – roznášecí vrstva litý
cementový potěr / anhydrit na kročejové
izolaci, jako podklad pro nášlapnou vrstvu

ELEKTROINSTALACE

ROZVODY

STAVEBNÍ KONSTRUKCE
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omítky – hladké vápenosádrové omítky
malby – 2x bílá malířská barva vysoké
kvality 
podhledy – sádrokartonové ve všech
místnostech
fasáda - provětrávaná se zateplením
200mm minerální vaty,obložení
kompaktními fasádními deskami světle
šedé barvy

zábradlí – celoskleněné / kovové dle
projektové dokumentace
elektro zásuvka a osvětlení na terase

vstup do domu a společné prostory –
designové řešení navržené architektem
projektu
zabezpečení domovního vstupu -
elektronickým přístupovým systémem
schodiště – železobetonová konstrukce,
zábradlí designové dle architektonického
návrhu
nášlapná vrstva – keramická
velkoformátová rektifikovaná dlažba
vstupní domovní dveře – hliníkové
prosklené s elektromechanickým
zámkem
domovní vybavení – zvonkové tablo s
kamerou, poštovní schránky, čistící zóna,
stání pro popelnice
vnitřní osvětlení – svítidla s úspornými LED
zdroji
garážová stání – garážová vrata s
dálkovým ovládáním
společné vnější plochy – zpevněné plochy
a cesty
osobní výtah – Schindler 3000

VENKOVNÍ SOUKROMÉ PROSTORY

SPOLEČNÉ PROSTORY BYTOVÝCH DOMŮ



REZIDENCE 
KOVÁŘOVA

Interiéry
Inspirace
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