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Plochy jednotlivých místností a balkonů/teras jsou pouze orientační, návrh vybavení bytové jednotky se může změnit.

734 51 51 51info@lukaliving.czwww.lukaliving.cz

   Plně vybavený byt
   Interiér na míru
   Zařízená kuchyň
   Veškeré elektrospotřebiče
   Wi-Fi
   LED TV – sat. programy
   Zdravotní matrace
   Sklep
   Recepce s hotelovými službami
   24/7 ostraha
   Podzemní hlídaný parking
   Nabíjecí stanice pro elektromobily
   Rychlé inteligentní výtahy
   Tříděný shoz odpadu
   Rekuperace vzduchu
    Nadstandardní akustická izolace 

mezi byty
   Speciální kročejová izolace podlah
   Nízkoenergetický štítek PENB „A“
   Vysokorychlostní internet FTTD
   Obchodní centrum přímo v areálu
   Velkoprodejna potravin
   Restaurace
   Fitness a wellness
   Školka, dětský koutek, kroužky
   Moderní zdařilá architektura

DOPORUČUJEME

1405

14.NP+15.NP  |  3+kk  | 100 m2
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orientační výměry

1 předsíň 5,7 m2

2 koupelna + WC 3,46 m2

3 schodiště 3,94 m2

4 obývací pokoj + kk 39,96 m2

CELKEM 14.NP 53,06 m2

5 terasa 10,21 m2

„Výjimečný mezonet s nádhernými výhledy na 
Prahu z nejvyšších podlaží! Součástí vybavení 
bytu jsou dvě koupelny s vanou i sprchou 
a bidetem. V obývacím pokoji komfortní nepřímé 
LED osvětlení. V bytě též komora.“
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orientační výměry

6 chodba 5,08 m2

7 koupelna + WC 6,87 m2

8 komora 2,92 m2

9 ložnice 14,32 m2

10 pokoj 17,41 m2

CELKEM 15.NP 46,6 m2

11 terasa 8,38 m2

„Výjimečný mezonet s nádhernými výhledy na 
Prahu z nejvyšších podlaží! Součástí vybavení 
bytu jsou dvě koupelny s vanou i sprchou 
a bidetem. V obývacím pokoji komfortní nepřímé 
LED osvětlení. V bytě též komora.“


