
www.rezidenceuhvezdy.cz



Nadčasová 
architektura



Pasivní
standard

900 m
na metro

1 min.
do parku

Nejmodernější
technologie

Bydlení
v přírodě

15
bytů

O projektu
Váš nový a zdravý domov!
Unikátní projekt 
Rezidence U Hvězdy 
je situován v přímém 
sousedství známé 
přírodní památky Obora 
Hvězda, nejrozsáhlejšího 
lesoparku v Praze. 
Nabízí 15 nadstandardně 
vybavených bytů 
s dispozicemi 1+kk až 
4+kk. Všechny nabízené 
byty mají terasy či 
předzahrádky. Třípodlažní 
bytový dům disponuje 
podzemní garáží, 
upravenou společnou 
zahradou a atraktivním 
zázemím.

Budova je výjimečná 
svým řešením s ohledem 
na energetickou 
náročnost. Díky použití 
nejmodernějších 
prvků jako např. řízená 
výměna vzduchu tzv. 
rekuperace, hliníková 
okna ve vysokém tepelně 
technickém standardu, 
předokenní žaluzie či 
nadstandardní zateplení, 
spadá budova do 
pasivního standardu. 
Toto vše zaručuje 
minimální náklady na 
bydlení a maximální 
pohodlí.



Pečlivě laděné 
dispozice



Lokalita
Bydlete a žijte 
v přírodě
Rezidence U Hvězdy se nachází 
v klidné pražské čtvrti Liboc přímo 
u Obory Hvězda a nedaleko od 
krajinné oblasti Divoká Šárka. 
Jedinečná lokalita nabízí skvělou 
dostupnost do centra Prahy, 
veškerou občanskou vybavenost 
a bydlení v těsném kontaktu 
s přírodou.





Terasy s výhledem 
do lesoparku



Standardy
Konstrukce
Železobetonová konstrukce v kombinaci s cihelným zdivem. Třetí 
nadzemní podlaží je nadstandardně zastřešeno železobetonovou 
konstrukcí, která z hlediska tepelné stability zaručuje komfort 
plnohodnotného patra.

Okna
V domě jsou použity kvalitní, bezúdržbová hliníková okna ve vysokém 
tepelně technickém a akustickém standardu.

Vzduchotechnika
Celoroční příjemné klima zaručuje pasivní standard budovy podpořený 
vnitřní samostatnou rekuperační jednotkou pro každý byt.

Vytápění
Vytápění a ohřev teplé užitkové vody je zajištěno prostřednictvím 
soustavy úsporných plynových kondenzačních kotlů, umístěných ve 
společném suterénním prostoru. Vytápění uvnitř bytových jednotek 
je zajištěno pomocí nástěnných otopných těles a podlahových 
konvektorů. V koupelnách se nachází podlahové topení a otopné 
nástěnné žebříky.



Standardy
Sklepy
Ke každému bytu náleží samostatná, uzamykatelná sklepní kóje 
o rozměrech 3m2.

Výtah
Budova disponuje osobním výtahem pro 4 osoby s nosností 800kg.

Společné prostory a bezpečí
Otvírání vstupních dveří je řešeno prostřednictvím bezkontaktního 
klíče ovládajícího elektromechanický zámek, který zaručuje bezpečí 
celého objektu. Bezpečnost domu dále podporuje kamerový 
systém, monitorující vytipované prostory objektu v kombinaci 
s elektronickým zabezpečovacím systémem. Samozřejmostí je také 
elektronická protipožární signalizace. Osvětlení společných prostor je 
zajištěno pomocí pohybového čidla.

Parkování
V domě se nachází 25 parkovacích míst pro automobily vč. dvou 
míst pro návštěvy. K dispozici jsou také stání s dobíjecí stanicí pro 
váš elektromobil.



Francouzská okna a spousta 
světla v každém bytě



Kontakt
T.: +420 257 328 281
M.: info@rezidenceuhvezdy.cz

www.rezidenceuhvezdy.cz

Vyobrazené zařízení a vybavení bytů i nebytových prostor jako např. kuchyňská linka, veškerý nábytek, 
vestavěné skříně a domácí spotřebiče, není předmětem dodávky. Přesný rozsah dodávky je detailně 
uveden v kupní smlouvě. Investor si vyhrazuje právo na úpravy. Vizuální zpracování prezentace je 
pouze orientační.

Exkluzivní prodejce:




