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O PROJEKTU
Prodej prvotřídních bytů v neoklasicistním domě v centru Prahy, zrekonstruovaném do podoby moderní rezidence s podzemním 

parkováním. Tyto prostorné byty v blízkosti vltavského nábřeží a historického centra přestavují ideální volbu pro ty, kdo hledají městské 

bydlení vysokých standardů.



PUSOBIVÁ LOKALITA 
V PRAZSKÉM CENTRU

O

Projekt Pecháčkova No. 3 se nachází v klidné části pražského centra, jen několik kroků od Janáčkova a Hořejšího nábřeží, ideálních pro 
procházky u řeky. Prostor pro relaxaci poskytuje i nedaleký Dětský ostrov, zatímco zábavně-nákupní zóna Anděl - Nový Smíchov nabízí široké 
spektrum služeb a volnočasových aktivit. Do historického centra Prahy, na Malou Stranu, se dostanete během 10 minut chůze.

16 prvotřídních bytů s vysokým standardem bydlení

Kompletní rekonstrukce činžovního domu Pecháčkova 3 navrací exteriéru a společným prostorám někdejší neoklasicistní krásu. Developer 

zde dá vzniknout prostorným, světlým, dispozičně vhodně řešeným bytovým jednotkám.



STANDARDY - PREHLEDˇ
Pecháčkova No. 3 je neoklasicistní činžovní dům, který projde kompletní přestavbou za použití nejmodernějších materiálů, s důrazem 

na zachování původních historických prvků. Společné prostory domu projdou kompletní rekonstrukcí, při níž budou původní prvky 

zachovány či nahrazeny replikami, čímž bude domu bude navrácena jeho původní krása.

Každý z bytů je nabízen ve vysokém standardu provedení, včetně nejmodernějších technologií a stavebních standardů v rámci 

neoklasicistního domu. Standard mimo jiné zahrnuje:

• Nahrazení původních trámů, podlah a stropů nejmodernějšími standardy

• Vysoce kvalitní repliky či rozsáhlá renovace původních neoklasicistních vstupních dveří,  

 včetně zavedení moderních bezpečnostních systémů

• Repliky původních oken

• Nové příčky s dokončenými povrchy v rámci bytů

• Nové podlahové krytiny s vysoce kvalitními novými dlaždicemi či parketami

• Nové elektrické rozvody a topné potrubí v budově a bytech – provedení zahrnuje instalaci vysoce  

 kvalitních síťových zásuvek, osvětlení a vypínačů

• Nové koupelny s vysoce kvalitním vybavením od renomovaných výrobců jako Laufen či Grohe

• Videotelefon s monitorovacím systémem a rozvody pro přístup k internetu a připojení telefonu i televize ve všech  bytech

Podzemní garáž s automatickým parkovacím systémem v rámci budovy přispěje k pohodlí jejích obyvatel.

Budova se pyšní novým designovým výtahem a její dvůr představuje zelenou zónu uprostřed města.  To vše a mnoho dalšího přispívá  

k vytvoření ideálního místa pro bydlení v centru Prahy.

Přestavba domu Pecháčkova No. 3 započne v září 2014 a dokončení se plánuje v říjnu 2015.
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