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Pharos Business Park, Bratislava

Bauhaus

Zdroj: Bauhaus, Foto: Dano Veselský

Dňa 3. júna otvoril BAUHAUS (špecializované centrum pre dielňu, dom a záhradu)
vo Pharos Business Parku v Bratislave svoju
prvú veľkopredajňu na Slovensku. Široká
verejnosť, malé a stredné stavebné firmy či
živnostníci majú tak možnosť nakupovať
v BAUHAUSe a vyberať zo širokého sortimentu viac ako 120 000 druhov výrobkov
v 15 špecializovaných oddeleniach. „Otvorením novej veľkopredajne BAUHAUS
v Bratislave začíname písať na Slovensku
nový príbeh, ktorý má za cieľ osloviť
všetkých slovenských domácich majstrov
a remeselníkov, domácnosti s vlastnou
predstavou o bývaní či stavebné spoločnosti a živnostníkov. Základný kameň tohto
významného medzinárodného obchodného koncernu s vysokokvalifikovanými
a vybranými špecialistami typu „urob si
sám“ je už od svojho založenia v roku 1960
postavený na tradíciách a ctí ducha rodinnej firmy,“ uviedol okrem iného Aleš Pacal,
konateľ BAUHAUS odborné centrum pre
dielňu, dom a záhradu, k. s.
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Investor: BAUHAUS odborné centrum pre dielňu,
dom a záhradu, k. s.
Zastavaná plocha: 23 000 m2
Počet parkovacích miest: 450
Začiatok výstavby: 7/2014
Otvorenie: 3. júna 2015
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Polianky – Dúbravka, Bratislava IV

Čerešne

Zdroj: ITB Development, a. s.

Nový rezidenčný projekt Čerešne je situovaný v pokojnej časti Bratislavy neďaleko
centra. Architektonicky zaujímavo riešená
novostavba je citlivo osadená do prostredia Polianok v Dúbravke. K dispozícii sú
byty s balkónom, loggiou, terasou alebo
predzáhradkou, na vyšších podlažiach je
na balkónoch a terasách integrovaná zeleň.
Celý komplex tvorí uzavretý vnútroblok
chránený vrátnicou s personálom, parkovanie je vytvorené na vonkajších plochách
alebo v podzemnej garáži. Obyvatelia budú
mať k dispozícií vlastný dvor, ktorý vďaka
množstvu zelene a stromov poslúži ako
oddychová zóna. Nechýbajú detské ihriská,
priestory na grilovanie a komunitné záhradky. Komplex má priame napojenie na
cyklotrasu, v prízemnej budove je navrhnuté detské centrum. Blízkosť lesoparku
poskytuje priestor na prechádzky a trávenie voľného času. Dispozície bytov sú
riešené s ohľadom na maximálne využitie
priestoru a zároveň sa držia rôznorodosti
tak, aby si mohol majiteľ vybrať byt podľa
svojich preferencií. Budúcim majiteľom sú
zároveň pred výstavbou umožnené zmeny
dispozície.
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Developer: ITB Development, a. s.
Architekti: Ing. arch. Juraj Mihálik, Ing. arch.
Martina Matušová, Mgr. arch. Emanuel Zatlukaj,
Mgr. arch. Igor Lichý, Ing. arch. Tomáš Šebo
Začiatok výstavby: 11/2015
Ukončenie výstavby: 12/2017
Počet bytov: 173
Výmery bytov: 26,14 – 203,05 m2

