HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU SESTUPNÁ 7
metro A Petřiny a tramvaj v docházkové vzdálenosti
velice klidné místo přímo u obory Hvězda
pouze 6 bytů v projektu (malé SVJ)
ke každému bytu terasa nebo balkon
plnohodnotné vnitřní parkovací stání a sklep
vysoké standardy vybavení
energetická náročnost budovy: B
při včasné rezervaci možnost klientských změn
hypoteční servis zdarma

PRAHA 6 – LIBOC
UL. SESTUPNÁ 7
GPS 50.0866569N, 14.3352858E

ÚSPORNÁ

B

www.sestupna7.cz
developer projektu a výhradní prodejce
REFLECTA Development a.s. | Římská 103/12, 120 00 Praha 2
byty@reflecta.cz | +420 222 523 030

LOKALITA
Projekt SESTUPNÁ 7 je situován v historickém jádru obce Liboc, což potvrzuje i charakter okolní zástavby, která je nízkopodlažní. Jedná se o velice
klidnou část Prahy, bohatou na parky a zeleň. V okolí najdeme nejen známou oboru Hvězda, která je vzdálená 5 minut chůze, ale také nedávno zrekonstruovaný park Ladronka, Libocký rybník či kulturní památku Břevnovský klášter s Markétskou zahradou. Výborná dopravní dostupnost – rychlé spojení
s centrem města, a to díky nedaleké stanici tramvaje, autobusu a metra A Petřiny (cca 10 minut chůze).

STANDARDY
Vysoký standard vybavení byl navržen ve spolupráci s architekty a designéry v moderním stylu s důrazem na funkční využití jednotlivých místností
a na budoucí hospodárnost provozu budovy. V suterénu domu se nachází plynová kotelna, okna budou v provedení dřevohliník (trojsklo), venkovní
elektricky ovládané žaluzie, dřevěné podlahy, lakované atypické bezfalcové dveře nadstandardní výšky 2,2 m, velkoformátová dlažba a obklady, sanita:
zn. např. HÜPPE, LAUFEN, GROHE, GEBERIT a ROLTECHNIK.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ BYTŮ
BYT 1 / 3+kk / 77,90 m2
zahrada s terasou 34,40 m2

BYT 5 / 5+kk / 124,40 m2
balkon 5,20 m2

BYT 2 / 3+kk / 77,90 m2
balkon 6,40 m2 / terasa 5,00 m2

BYT 4 / 4+kk / 99,10 m2
balkon 6,60 m2

BYT 6 / 5+kk / 132,50 m2
terasa 10,80 m2

Veškeré zde uvedené informace mají pouze informativní charakter a mohou podléhat změnám.

