DOPORUČUJEME

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ
T E X T: J I T K A PÁ L K O VÁ , F O T O : A R C H I V C V Z D

Pořízení nového bydlení patří k zásadním životním krokům,
a proto si zaslouží velkou pozornost i rozvahu.
Navštěvovat dodavatele a vzorové domy si někteří stavebníci
u nás již zvykli, Centrum vzorových domů v Nehvizdech u Prahy
však dává tomuto procesu zcela novou dimenzi.
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xkluzivní bydlení může mít řadu podob,

skutečnou velikost a dispozici domu, zjistíte, jak na sebe

nejde jen o velikost domu či drahé materiály.

všechny místnosti navazují, kolik je v nich prostoru

Zajímavé příklady najdete v u nás unikátním

a světla, jak pohodlné je schodiště, jaký je výhled a mnoho

Centru vzorových domů v Nehvizdech

dalších důležitých informací. Interiéry jsou plně vybavené

u Prahy, které navazuje na kulturu běžnou v západních

nábytkem, což poskytuje cennou inspiraci, jak si můžete

zemích a umožňuje návštěvníkům prohlédnout si domy

svůj domov snů zařídit. Zanedbatelná není ani ukázka

zařízené až do detailu ještě před tím, než učiní důležité

použitých technologií a materiálů apod. Jedinečnou

rozhodnutí o svém bydlení.

službu nabízí také Infocentrum, kde získáte odborné

Základem koncepce tohoto nového centra je stálá

rady a odpovědi na všechny vaše otázky. Jak bude dům

výstava bydlení, která představí co nejširší nabídku

pohodlný a praktický pro sváteční i všední den, jak se

společnosti CANABA od té cenově nejdostupnější

v něm budete cítit, jak vám bude „vonět“, to z žádného

(od 1,5 milionu Kč) až po řešení pro náročnou

katalogu ani webu nevyčtete. Osobní zkušenost je

klientelu ve vysoce nadstandardní kvalitě. Můžete zde

zcela nenahraditelná, stává se, že si stavebníci nakonec

navštívit sedm plně vybavených domů, které zastupují

vyberou zcela jiný dům, než si původně představovali.

různé architektonické styly – od oblíbeného bungalovu

Návštěva Centra vzorových domů v Nehvizdech u Prahy

přes tradiční dům se sedlovou střechou až po luxusní

tedy spojuje příjemné s užitečným a sama o sobě je

neofunkcionalistickou vilu. Na vlastní kůži si ověříte

i jedinečným zážitkem!
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Více informací na www.cvzd.cz
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