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Art Rezidence U Divadla je projektem, ve kterém se design
a styl snoubí s uměním a elegancí. Unikátní poloha rezidenčního
domu Art Rezidence u Divadla v samém srdci Prahy, nabízí
svým obyvatelům veškeré potřeby, které lze požadovat od
moderního rezidenčního bydlení. Počínaje dobrou dosažitelností
a technickou obslužností (stanice Metra C/A – Můstek, Národní
třída, bezpočet tramvajových spojení) přes služby v místě zejména
na Národní třídě (obchodní dům My, supermarket Tesco) a konče
kulturní scénou v podobě divadel a galerií (Národní divadlo
a mnohé další kulturní stánky) či bezbřehou historií této části Prahy.
Byt Galerie – byt s rozlohou 205 m² se nachází v 6. NP domu Art
Rezidence U Divadla a je ideální bytovou jednotkou pro všechny,

kteří kladou vysoké nároky na prostornost bydlení. Velký prosklený
obývací pokoj je situován na jižní stranu, poskytuje ideální místo pro
relaxaci a zábavu a vzhledem ke své přímočaré dispozici je ideáním
reprezentativním prostorem v případě společenských setkání.
Vzhledem k oddělené společenské a soukromé zóně poskytuje
tento byt svým obyvatelům vždy patřičné soukromí.
V bytě Galerie byl kladen důraz na pečlivou volbu materiálů
a barevné sladění interiéru, to vše s respektem k původním
historickým prvkům.
Byt Mozaika – s rozlohou 105 m² se nachází v 6. NP budovy
Art Rezidence U Divadla a je ideální bytovou jednotkou pro
milovníky moderního konceptu bydlení, ve kterém se klasické
hodnoty snoubí s osobitým charakterem nemovitosti. V této bytové
jednotce byl kladen důraz především na vyváženost historických
detailů: mozaikou zdobených společných prostor, fasádu budovy
s moderními prvky a materiály – travertinem, četnými interiérovými
doplňky a kováním.
Pro zvýšený pocit soukromí a komfortu je byt vybaven dvěma
koupelnami a balkony. Lze říci, že v tomto bytě se mísí původní
prvky s novými, historické s moderním. Pro jedinečný styl a osobitý
charakter tohoto bytu použili naši designéři jen ta nejlepší řešení.

