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Rezidence Sadová je zkolaudována. Rezidence
Sadová je jedinečné moderní bydlení v samém
srdci Zlína. Výjimečné místo přímo u oblíbeného
parku Komenského spojuje všechny výhody
centra města s pohodlím klidné ulice plné
vzrostlých stromů. Velkorysé a promyšlené
architektonické pojetí domu navazuje na to
nejlepší ze zdejší funkcionalistické tradice. Velká
okna s výhledy, terasy či balkony, vysoký
standard společných prostor nebo komfortní
parkování přímo v areálu, to vše dělá z Rezidence
Sadová nejen příjemné místo pro bydlení, ale i
dobrou investici do budoucna. Rezidence Sadová
vzniká novou výstavbou v zástavbě ulice Sadová.
Jeho dvě části vzájemně propojené do tvaru
písmene T nabídnou více než 50 bytů, z toho šest
mezonetových. V domě jsou navrženy dva
výtahy. Sklepy ke každému bytu jsou na stejném
podlaží jako byt sám. Je počítáno s dostatkem
parkovacích míst pro obyvatele domu. Některá z
nich mají vlastní skladovací prostory a napojení
na elektřinu pro případné nabíjení elektromobilů.
Na dosah jsou zde školy, školky, univerzita,
nákupy i kultura a zdravotní péče. Byt 3+KK se
nachází v posledním 5. NP a 6. NP dvorní části
domu, je orientován na západ, do zahrad. Výměra
byt je 122,28 m2, U bytu jsou dva balkony a
velká terasa. Celková užitná plocha je 172,16 m2.
K bytu patří sklep u bytu s vodovodní přípojku pro
praní. Dále pak dvě parkovací stání s možností
dobíjení elektrických vozů v podzemí domu. Byt
bude dokončen na konci letošního roku. V bytě
budou plně vybavené koupelny, obložkové dveře
a vinylové podlahy. V celém bytě bude podlahové
topení. Více o projektu zde: Více na
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