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Styl ve tvaru V
Na pražské Pankráci vzniká unikátní projekt rezidenčního
bydlení, který nemá v České republice obdoby

M

oderní, luxusní a nejmodernějšími technologiemi vybavená
výšková budova V Tower, Prague
může zcela změnit naši představu o stylovém bydlení pro
úspěšné. Tedy pro ty z nás, kteří chtějí žít aktivní a úspěšný
život. A úspěchu kromě mimořádných schopností věnují i to
nejcennější: čas.
Právě na čas, respektive na to,
jak ho obyvatelům co nejvíc
ušetřit, pamatovali tvůrci pankráckého Véčka ze všeho nejvíc.
Proto nestojí na pražské periferii, ale v bezprostřední blízkosti
všeho, co moderní člověk potřebuje k životu. Proto bude přímo
v domě bazén a fitness a proto
za vás spoustu otravných každodenních povinností obstará
concierge servis.
Projekt výškové budovy
V Tower, Prague na pražské
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Pankráci nemá v Česku obdoby. Sto čtyři metry vysoký
„mrakodrap“ ve tvaru písmene
V slibuje ojedinělou kombinaci
špičkového designu, nejmodernějších technologií, nejvyšších
ekologických standardů, luxusních interiérů a neopakovatelných výhledů na Prahu. To vše
v příjemném, klidném prostředí
v sousedství jedné z největších
zelených ploch v metropoli –
Centrálního parku. Nemluvě
o tom, že za deset patnáct minut
můžete být kdekoliv ve městě,
takže odpadne zbytečné popojíždění v kolonách.
To, co dělá z pankráckého
Véčka něco mimořádného, jsou
ovšem služby, konkrétně concierge služby v newyorském
standardu. Developerská společnost PSJ Invest Martina Jaroše totiž 130 bytů ve V Tower,
Prague jednoduše nerozprodá,

ale bude dům sám provozovat
a starat se o pohodlí jeho obyvatel. To znamená, že jim členové concierge servisu výrazně
usnadní život. Dokážou zařídit
leccos, od menších oprav v bytě
přes čistírnu, venčení psů a odvoz na letiště až po zalévání
květin, když budete pracovně
pryč nebo na dovolené.
V domě budou mít obyvatelé
také exkluzivní klub s vlastním
fitcentrem, bazénem s protiproudem, vířivkou, saunou a posilovnou, kde mohou relaxovat
po náročném pracovním dni,
aniž by ztráceli čas přejížděním.
Navíc mohou vzít dítě s sebou
a nechat ho, než si zacvičíte
nebo zaplavete, hrát si ve vedlejším dětském koutku.
Pankrácké Véčko nabízí špičkové bydlení pro každého, kdo
dokáže ocenit jeho výjimečné
kvality a cení si svého času. Nezáleží na tom, jestli je to makléř, manažer, architekt, chirurg,
návrhář nebo třeba sportovec.
Od podzimu 2017 budou moci
bydlet v nejstylovějším bydlení
ve střední Evropě.
■

www.modernibyt.cz
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