V jižním svahu pod Petřínem, pár kroků od centra

REZIDENCE KOBROVA se skládá ze sedmi nad-

Smíchova, se nachází REZIDENCE KOBROVA.

zemních a jednoho podzemního podlaží, nabízí

Toto území v ještě v polovině 19. století patřilo

celkem 15 jednotek s dispozicí od 1+kk do 5+kk.

k letním sídlům bohatých Pražanů mezi vyrov-

Reprezentativní vstup se nachází v 1. podlaží

nanými řadami viničních tratí, obdělaných polí

z ulice Grafická, vnitřní část ve vnitrobloku je

a sadů.

díky svažitému terénu využita pro parkování.
Ve 2. podlaží se nachází jedna bytová jednotka

Dnes zde pulzuje ruch velkoměsta a tato rezi-

a šest studií, která jsou výjimečná díky prostor-

denční část i přes velké změny díky stavbě Stra-

ným terasám v klidném vnitrobloku. Typické pa-

hovského tunelu využívá svůj potenciál v centru

tro se dvěma bytovými jednotkami se nachází ve

Prahy.

3. a 5. podlaží. Poslední dvě podlaží jsou ustupující a jsou tvořena pro velkorysé rodinné bydlení

REZIDENCE KOBROVA vychází ze stávající měst-

s terasou a lodžií na samostatném podlaží. Celý

ské struktury. Je kompaktním doplněním bloku,

objekt je navržen jako bezbariérový.

který se vypořádává se stoupajícím terénem
a výškovými rozdíly sousedních objektů ustou-

Velkou předností této novostavby jsou zeleně si-

pením posledních dvou pater ve směru klesá-

tuované ve vnitrobloku. Jedná se o střešní zahra-

ní terénu, které jsou doplněné v 6. a 5. podlaží

dy s kombinací dřevěných teras před vstupy do

o lodžie a terasy.

jednotlivých bytových jednotek, které představují
klidné místo určené k odpočinku.

Architektonický návrh představuje ideální kombinaci funkčnosti, elegance a nadčasového

REZIDENCE KOBROVA nabízí praktické a funkč-

vzhledu, velký důraz je kladen na vysokou kva-

ní uspořádání bytů s vysokým standardem, které

litu finálního dokončení. Kompozice tvarového,

jsou navržené tak, aby vyhovovaly životnímu stylu

materiálového a barevného řešení působí klid-

21. století. Bytové jednotky představují řadu ino-

ným dojmem a neutrálně. Velkoformátová okna

vativních návrhových konceptů, každá plocha je

a slunné terasy vtáhnou klidné městské bydlení

navržena tak, aby dodávala stejnou část elegance

do interiéru každé bytové jednotky.

a funkčnosti.

exkluzivní lokalita | design & kvalita | služby recepce | bezpečnost & ostraha | investice | komfort & pohodlí

komfort a pohodlí je pro nás prioritní
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

moderní dispozice, oddělená privátní a obytná zóna
en-suite koupelny a toalety pro hosty
podlahové vytápění
dostatečné úložné prostory
přístup k vysokorychlostnímu internetu, kabelová
televize
plně oddělený sklep (sklad) ke každému bytu
parkování v podzemních garážích
prostorná vstupní hala
služby recepce poskytované sousední rezidencí
bezbariérové prostředí objektu

REZIDENCE KOBROVA představuje dokonalou kombinaci
praktičnosti a elegance, chlubit se může čistým provedením s důrazem na detail. Čisté a racionální prvky se opírají
o historii sousedství, ve kterém se nacházejí.
Rezidence Kobrova má klidnou polohu daleko od shonu rušného centra. Přes den se v ulicích kromě aut prohání cyklisti,
na chodníku potkáte běžce a maminky s dětmi, které míří do
parku Sacre Coeur, za kulturou nebo objevovat kulinářskou
renesanci v centru Smíchova.
Praha-Smíchov je jedno z nejlépe hodnocených míst pro
bydlení, a to nejen z důvodu plně vybaveného centra služeb.

bezpečnost je pro nás samozřejmostí
■
■
■
■

vstupní bezpečností protipožární dveře
komunikační systém (domácí vrátný)
čipový přístupový systém
kamerový systém napojený na externí recepci

skvělý design a kvalita jsou naším závazkem
■
■
■
■
■
■

minimalistický design
kvalitní značky interiérových komponentů
koupelny ve standardu Villeroy & Boch
velkoformátové obklady a dlažby
velkoformátová okna
prosklené balkony a terasy

V docházkové vzdálenosti je vysoká hustota MHD, široký
výběr volnočasových aktivit, vzdělávacích institucí všech
stupňů, obchodů, administrativy a kultury. Samozřejmostí je i oblast drobných služeb, jako jsou kadeřnictví, státní
či soukromé ordinace a sportovně-rekreační zařízení pro
všechny věkové kategorie.
Smíchov je součástí památkové zóny, která má v těsném
sousedství historickou část Prahy 1, kam patří Újezd, Malá
Strana či Pražský hrad.
Rezidence Kobrova svou moderní interpretací navazuje na
slávu průmyslové minulosti ve své lokalitě, je to mimořádné
místo pro život.
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