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VÍTE JTE V NOVÉ REZIDENCI!
Akciová společnost Canaba, největší český dodavatel rodinných domů na klíč, představila
nový ukázkový dům Rezidence Prestige. Tento projekt byl pro Canabu výzvou, aby
dokázala, že i luxusní bydlení lze vytvořit rychle a za atraktivní cenu. Na vlastní oči se
můžete přesvědčit, že tento sen se může stát realitou.
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příchodem jara byla slavnostně
otevřena nová vlajková loď
společnosti Canaba, určená
pro nejnáročnější klientelu.
Reprezentativní dvoupodlažní
vilu s několika krytými terasami, balkony
a dvojgaráží, navrženou v neoklasicistním
stylu, jistě nepřehlédnete. Bude se
dobře vyjímat jak v městské čtvrti, tak
na venkově či v přírodě a její monumentální
architektura vytvoří jedinečnou dominantu
každého pozemku.
Velkorysý vnitřní prostor domu vás jistě
uchvátí již při první návštěvě. Plno světla,
otevřená dispozice s volnými průhledy,
množství francouzských oken vedoucích
na zahradu, to vše vytváří uvolněnou
vzdušnou atmosféru. Při procházce domem
poznáte jak na celku, tak na každém
detailu propracovaného interiéru práci
zkušeného architekta a designéra. Vytříbený
architektonický styl se tu pojí s vysoce
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Symetrické průčelí, výrazné římsy, pravidelný rytmus sloupů i oken, to jsou
charakteristické znaky klasické architektury. Její kořeny sahají až do antických dob
a jejími nadčasovými estetickými principy se inspirovala řada architektonických slohů
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rodinné domy NáVšTěVa

kvalitními materiály a pečlivě vyladěnou
harmonií tvarů a barev. Koncept domu je
natolik variabilní, že umožňuje maximálně
se přizpůsobit přání zákazníka a navrhnout
zcela originální luxusní bydlení. To, co
na první pohled není vidět, ale tvoří
nezbytnou součást komfortu, je technická
kvalita. I na poli stavebních technologií
a úspor energie se dům Rezidence Prestige
řadí ke špičce.
V promyšlené a pečlivě provedené stavbě
je patrná 25letá zkušenost společnosti
Canaba na českém trhu. V domech
Canaba našlo nový domov již na 20 000
obyvatel. Pro velký zájem, který se
projevuje i na západ od našich hranic, byl
nový projekt připraven tak, aby vyhověl
i náročným klientům z Německa.
www.canaba.cz

Dispozice domu odpovídá současným trendům.
Téměř celé přízemí tvoří jeden otevřený prostor
s ústředním schodištěm, na které volně navazují
velká jídelna, kuchyň a sezení. Také hlavní
ložnice v patře je přímo propojená s koupelnou.
Interiérová designérka zvolila do klasického
domu jemné světlé přírodní barvy a luxusní
materiály – ušlechtilou dýhu, leštěný kámen,
křišťál, kůži atd. Elegantní nábytek a doplňky
s tradičními prvky vytvářejí zajímavý kontrast
s kuchyní a koupelnami, které jsou naopak
doménou nejmodernějšího designu
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