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stavebníctvo › development

text a foto ITB, www.ceresne.sk

Bytový projekt Čerešne je situovaný v pokojnej časti Bratislavy neďaleko centra, v mestskej časti 
Dúbravka. Za touto architektonicky zaujímavo riešenou novostavbou stojí skúsený tím domácich 

architektov skupiny ITB z ateliéru Šebo a Lichý, ktorých projekty bytový dom Nový háj v bratislavskej 
Petržalke a obchodný dom Point v Brezne, sú nominované na prestížnu cenu CE•ZA•AR.

Úspechy, ale najmä niekoľkoročné skúsenosti developera, sú zá-
rukou kvality s akcentom na inovatívne riešenia. Lokalita, kto-
rú developer pre projekt zvolil, patrí medzi jeho najvýraznej-

šie benefity. Bezprostredná blízkosť prírody na jednej strane poskytuje 
možnosť úniku pred zhonom veľkomesta a kompletná občianska vyba-
venosť na druhej strane ponúka komfort v podobe rýchlych nákupov, 
zdravotnej starostlivosti, vzdelania pre deti či šport. Komplex Čerešne 
je zaujímavý nielen pestrou hrou architektúry, ale aj vnútroareálovou 
záhradou, ktorá  ponúka veľa možností pre komunitné aktivity obyvate-
ľov. Jednotlivé bytové domy sú navrhnuté s dôrazom na potreby klien-
ta, pričom každý si môže vybrať to, čo najviac vyhovuje jeho potrebám 

a vkusu. Dispozície bytov sú riešené s ohľadom na maximálne využi-
tie priestoru a schému, ktorá by sa opakovala jedna vedľa druhej, by ste 
hľadali len márne. Použitie veľkých okenných plôch zabezpečí presvetle-
né priestory či fascinujúce výhľady do okolia. K dispozícii sú byty s bal-
kónom, lodžiou, terasou alebo predzáhradkou, na vyšších podlažiach 
je na balkónoch a terasách integrovaná zeleň. Parkovanie je možné na 
vonkajších plochách alebo v podzemnej garáži, pričom ich súčasťou je 
aj nabíjacia stanica pre elektromobily. Ku každému bytu prislúcha aj 
pivničná kobka. Dúbravské Čerešne sú aktuálne v druhej fáze predaja 
a práve vďaka svojmu charakteru, ktorý do veľkej miery podporuje ko-
munitný život, sa tešia veľkej obľube verejnosti. ⊳
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Čerstvé Čerešne na trhu

Allfinanz - jednoducho lepšie

S dlhodobým  nančným plánom na mieru od OVB budete 
na budúcnosť dobre pripravený. Pomôže vám ušetriť veľa 
peňazí a rýchlejšie dosiahnuť váš cieľ. 

Zistite viac na www.mojepeniaze.sk

,,V roku 2020
budem bývať vo vlastnom.“
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