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Chrlice Place: je libo byt se
soukromým bazénem a zahradou?
Brno, 6. duben 2017: Chcete si užívat komfortu
bytu
s výhodami
bydlení
v domě
zároveň?
V brněnské části Chrlice právě vzniká rezidence
Chrlice Place, unikátní propojením toho nejlepšího,
co obojí poskytuje. Byty budou mít k dispozici
privátní zahradu i se zapuštěným bazénem.

Přijedete po náročném dni domů, bez stresu zaparkujete
a zajdete si hned zaplavat, zatímco si děti pohrají
na zahradě. Potom si společně se sousedy, nebo jen tak
sami, užijete večerního grilování a poklábosíte na čerstvém
vzduchu. Lákavá představa? Rezidence Chrlice Place vám ji
splní.

„Projekt

kombinuje to nejlepší z bydlení v bytě a v domě
do jednoho konceptu,“ říká Ivor Ševčík, předseda
představenstva All Inclusive Development, která záměr
realizuje. Chrlice Place se ideálně hodí pro rodiny s dětmi,
které hledají bydlení s komfortem bytu a možností trávit
čas venku, s dostatkem soukromí, zahradou a luxusním
bazénem. Ten je plně automatický, má zajištěnou správu,
takže se o něj majitelé nemusejí starat. Společná zahrada
s bazénem má plochu kolem pěti set čtverečních metrů.
„Ke každému bytu náleží navíc privátní část zahrady, takže
majitelé v jeho ceně získají i svůj vlastní kus země,“ říká
Ivor Ševčík.
Chrlice Place je koncipován jako čtyřpodlažní dům s devíti
byty o velikostech 1 až 4+kk, s nadstandardním
vybavením, prostorem a světlem. Byty mají balkony,
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terasy a zahrádky. „Důraz na rodinné bydlení jsme kladli
i v oblasti zařizování interiéru. Celý dům prostoupí
dostatek světla, které dokreslí harmonickou atmosféru.
Aby si děti mohly bezpečně hrát, zvolili jsme jako
podlahovou krytinu korkové podlahy Hydrocork, které díky
měkkému povrchu a výborné tepelné izolaci zaručí
bezpečný hrací prostor. Majitelé budou mít k dispozici také
sklepní kóje, kočárkárnu a možnost parkování před
domem nebo v podzemní garáži,“ uzavírá Ivor Ševčík.

Bydlení v Chrlicích poskytuje klid, výborné spojení
do centra, přírodu v okolí a současně plnou občanskou
vybavenost.
Více
o projektu
najdete
na http://www.chrliceplace.cz/
O společnosti: All Inclusive Development se zaměřuje na stavby
a rekonstrukce nemovitostí, určených k bydlení. Nespecializuje se na
projekty masové výstavby. Investiční příležitosti si pečlivě vybírá
a pouští se jenom do těch, nad kterými může mít plnou kontrolu
v kvalitě a přesnosti zpracování. Na trhu je již téměř deset let, působí
v Brně, na jižní Moravě, ve středních a východních Čechách. Více
na www.aidevelop.cz

Komerční prezentace
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