NEOPAKOVATELNÝ POCIT BYDLENÍ NAD MĚSTEM

VÉČKO
S VELKÝM „V“

DECHBEROUCÍ VÝHLEDY
BYDLENÍ NA OKRAJI „CENTRAL PARKU“
BUDOUCÍ PRESTIŽNÍ PRAŽSKÁ ADRESA ÚSPĚŠNÝCH
5* CONCIERGE SLUŽBY HOTELOVÉHO TYPU
VOLNOST, VZDUŠNOST, NADHLED, LUXUS

DOKONČENÍ NEJVYŠŠÍ REZIDENČNÍ
BUDOVY V ČESKU, V TOWER, PRAGUE,
SE RYCHLE BLÍŽÍ. NA LUXUSNÍM,
MODERNÍMI TECHNOLOGIEMI VYBAVENÉM
MRAKODRAPU NA PANKRÁCI UŽ DĚLNÍCI
DOKONČUJÍ SKLENĚNOU FASÁDU.
BĚHEM PODZIMU BUDOU HOTOVÉ
INTERIÉRY A NA ZAČÁTKU NOVÉHO ROKU
SE UŽ BUDOU MOCI REZIDENTI ZE SVÝCH
SOUKROMÝCH „OBÝVÁKOVÝCH ROZHLEDEN“
PŘESVĚDČIT, ŽE METEOROLOGOVÉ NELŽOU
A NA VRCHOLCÍCH KRKONOŠ A JIZEREK
JE SKUTEČNĚ SNÍH.

W W W. V T O W E R . CZ

Sto čtyři metry vysoká stavba ve tvaru písmene V je a bude
výjimečná ještě i za deset či dvacet let. Zcela unikátní je
výhled, který V Tower, Prague nabízí. Už jen její poloha na
Pankrácké pláni garantuje výborný rozhled po Praze, a když
k tomu přičtete výšku desítek, respektive stovky metrů,
dohlédnete „do očí“ i věžím svatého Víta na Pražském
hradě. Ostatně, ve Véčku se budete cítit podobně – jako
králové, kteří své hrady stavěli na kopci nejen pro strategický výhled, ale i pocit volnosti, který přináší.

ARCHITEKTONICKY
JEDINEČNÁ STAVBA

„Přistoupil jsem k domu jako k soše, která je z každého
pohledu nějak zajímavá, trochu jiná. Jako když se díváte na
krásnou ženu. Je krásná zepředu, zboku, zezadu… pokaždé
je krásná,“ popisuje úplný prvopočátek V Tower, Prague
architekt Radan Hubička. Druhou takovou stavbu ve světě
nenajdete. Navíc, technická dokonalost podpořila i další
prioritu projektu, a tou je šetrnost k přírodě. A přestože
V Tower, Prague stojí jen pár kroků od stanice metra a za
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patnáct minut jste v úplném centru Prahy, má kolem sebe
bohatou zeleň. „Celý pozemek kolem budovy bude mít
parkovou úpravu se spoustou stromů,“ říká Martin Jaroš,
šéf developerské společnosti PSJ Invest, která Véčko staví.

JSTE RÁDY, KDYŽ SE
O VÁS PEČUJE?

Véčko svým obyvatelům nabízí vlastní klubové patro
s privátním SPA, posilovnou, saunou, párou či vířivkou
a nechybí ani bazén s protiproudem. Po ruce budete mít
i vlastní místnost na jógu nebo dětský koutek umístěný hned
vedle. Mimo dům nemusíte ani kvůli masáži nebo kosmetice.
Život vám výrazně usnadní služby concierge v newyorském
standardu. Členové concierge dokážou zařídit leccos, od
menších oprav v bytě přes čistírnu, venčení psů, po odvoz
na letiště. V Česku tyto služby známe tak maximálně
z pětihvězdičkových hotelů.
To vše skládá mozaiku rezidenční budovy, jaká dosud
v Česku nemá konkurenci. V Tower, Prague nabídne svým
obyvatelům nekompromisní zážitek z bydlení.
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