
 

Svoboda & Williams byla pověřena

prodejem bytů ve vinohradském

projektu Slavíkova 4
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Svoboda & Williams

Přílohy:

Realitní kancelář Svoboda & Williams byla pověřena

prodejem bytů v rezidenci Slavíkova 4, situované na

Vinohradech, jen pár kroků od náměstí Jiřího z Poděbrad.

Projekt, který vzniká citlivou rekonstrukcí domu z 19.

století, nabídne elegantní bytové jednotky umně

kombinující současný design s dobovými prvky. Dokončení

rezidence je plánováno na září letošního roku.

Rezidence Slavíkova 4 nabízí elegantně koncipované

bydlení v oblasti s plnou občanskou vybaveností, snadnou

dostupností centra města a živým kulinářským i kulturním

děním. Tvoří ji celkem 11 bytů o plochách od 50 do 120 m2

a dispozicích od 1+kk do 4+kk a jeden ateliér (1+kk, 22

m2). Ke dvěma suterénním jednotkám náleží upravené

předzahrádky ve vnitrobloku, součástí většiny bytů

v rezidenci pak je balkon. Byty nabídnou stylové interiéry,

navržené studiem SMLXL, a vysoký standard provedení,

včetně dubových podlah, replik původních špaletových

oken a kvalitního sanitárního zařízení.

Pečlivá rekonstrukce šestipodlažního domu, která probíhá

pod vedením ateliéru Hradečný Architekti a vychází

z původních architektonických plánů, zahrnuje mimo jiné

opravu střechy, nosných konstrukcí, společných prostor a

veškerých rozvodů. V rámci renovačních prací bude mimo

jiné navrácena původní krása dekorativní fasádě, kovaným

zábradlím či keramickým obkladům společných prostor.

V domě rovněž vznikne nový výtah s prosklenou šachtou.

Projekt Slavíkova 4 se nachází jen několik metrů od

náměstí Jiřího z Poděbrad s ikonickým kostelem
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Nejsvětějšího Srdce Páně od slovinského architekta Josipa

Plečnika. Na náměstí a v jeho okolí na rezidenty čekají

příjemné kavárny, bistra i voňavá pekařství. Rodiny s dětmi

pak ocení blízkost mateřské a základní školy a několika

parků. Nedaleké Riegrovy sady nabízejí široké možnosti

volnočasových aktivit, poutavé výhledy na pražské

panorama i možnost posezení ve venkovní kavárně či

pivnici. V rychlém pěším dosahu od rezidence je pošta,

lékárna, obchody a veškeré další služby. Zastávky tramvají

a stanice metra se nacházejí pouhé dvě minuty chůze od

domu, a rezidentům je tak k dispozici rychlé spojení

s centrem města.

Jednotky jsou prodávány kompletně dokončené s možností

koupě ve stavu white walls, tj. před dokončením finálních

povrchů.
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