UNIKÁTNÍ KONCEPT

Pokud jste se v roce 2009 ocitli na autosalonu ve Frankfurtu,
nemohli jste minout fascinující novinku od BMW nazvanou
Concept Vision Efficient Dynamics. Krásný, odvážný, originální,
ekologický a hlavně sériové výrobě vzdálený koncept. Dnes
se jmenuje i8 a dost možná v něm jezdíte.
A teď si představte, že byste v takové „í‑osmičce“ mohli
bydlet. Tedy v její architektonické obdobě. Krásný, odvážný,
originální, ekologický. To všechno jsou termíny spjaté
s neopakovatelným rezidenčním projektem V TOWER, Prague.
Projekt vyrůstající v sousedství parku na Kavčích horách se
rychlým tempem blíží svému dokončení a zanedlouho dostane
Praha zbrusu novou výškovou dominantu, která hlavnímu
městu desítky let chyběla.
„Véčko“ si vás zaručeně získá výhledem. Druhý takový
výhled můžete mít možná z věží svatého Víta nebo z Petřína.
Ale nainstalovat si tam vanu nebo s rodinou posedět u kávy by
mohl být trochu problém. Zato ve V TOWER, Prague můžete
mít nádherný výhled nejen na Prahu, ale prakticky na celé
Čechy, až k pohořím na německých nebo polských hranicích.
Samotný výhled pochopitelně skvělé bydlení nedělá.
Proto dostalo „Véčko“ po technické stránce to nejlepší,
co v současnosti existuje. Od inovativních fasádních prvků,
které pohlcují smog, přes na míru dělané vytápění po perfektní
akustiku, která spolehlivě odhluční i heavymetalovou party
od sousedů. Ostatně V TOWER, Prague právě díky kombinaci
ekologických a technických kvalit získal už ve fázi projektu

prestižní ekologický certifikát LEED Platinum a v soutěži
International Property Awards byl vybrán mezi osm nejlepších
výškových staveb na světě.
V budově naleznete také jednu – na české poměry –
unikátnost. Developer, společnost PSJ Invest, se rozhodl
k projektu V TOWER, Prague přistoupit trochu jako k restauraci.
K velmi luxusní restauraci, v níž, jak známo, tvoří personál
dobrou polovinu celkového dojmu. Kromě útulného a zdravého
prostředí v bytech bude pečlivě vyškolený personál nabízet
i concierge servis 5* hotelového typu. Concierge servis bude
rezidentům hlavně šetřit čas, ale také zajišťovat komfortní
a bezstarostné bydlení. Dokáže zařídit lecos od drobných oprav
v bytě, zalévání květin nebo úklid, vyzvednutí doporučených
zásilek, nebo venčení domácích mazlíčků.
Pamatovalo se i na odreagování po náročném dni (nebo
před ním). Rezidenti budou mít k dispozici celé klubové patro
s privátním SPA, posilovnou, saunou, vířivkou a bazénem
s protiproudem. Našel se i prostor na jógu, dětský koutek,
kino nebo golfový trenažér.
A když už budete v garážích, kam stavitelé trenažér příhodně
umístili, můžete se skočit podívat, jestli jste nezapomněli zavřít
vrata soukromé garáže a vaše i8 se správně nabíjí.
Domluvte si schůzku.
vtower.cz

