
EXKLUZÍVNE NA PREDAJ

ELEGANTNÝ 3 IZBOVÝ BYT 
S LOGGIOU A PARKOVANÍM
STROMOVÁ ULICA 
BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 



BYTOVÝ
DOM A JEHO
OKOLIE
TEHLOVÝ BYTOVÝ DOM 
S VNÚTROBLOKOM PRE
JEHO OBYVATEĽOV 
A S VEĽKÝM VÝŤAHOM,
POSTAVENÝ V ROKU 2006

Byt sa nachádza 
na 3.podlaží 
s oknami dennej časti
orientovanými 
na juhozápad.
Tehlový dom má 5 poschodí
a iba 2 byty na poschodí.



Vnútroblok je uzavretý a vybavený ihriskom, trávnatou
plochou vhodnou na rôzne hry a zeleňou s lavičkami,
ideálnymi na oddych pri knihe, s deťmi či vnúčatami,
či na posedenie s priateľmi. 

V TICHEJ LOKALITE 
S VNÚTROBLOKOM



PLNÝ SLNKA 

VNÚTRO
BLOK

Vnútroblok, určený
výlučne pre obyvateľov

bytového domu, je
slnečné miesto, ktoré
ponúka pokoj a zeleň

pre všetky vekové
kategórie.



Elegantný 3-izbový byt v ľahko dostupnej časti
Kramárov v tehlovom bytovom dome s
parkovaním v podzemnej garáži, s vybaveným
vnútroblokom a veľkou slnečnou loggiou.



SPOLOČNÉ
PRIESTORY
DVA BYTY NA
POSCHODÍ A
DOSTATOK MIESTA

Spoločné priestory
bytového domu sú
pekne udržiavané jeho
obyvateľmi a v projekte
sa nešetrilo m2, čo
zabezpečuje dostatok
miesta pred výťahmi či
vstupmi do bytov. 



ŠPECIFIKÁ NEHNUTEĽNOSTI
Mestská časť Nové Mesto - Kramáre (Bratislava III)

ul. Stromová

centrum Kramárov, priamo nad Hotelom Brix

Parkovacie miesto v podzemnej garáži pod domom a

rezidenčné parkovanie pre návštevy pred domom

Vynikajúca pešia aj dopravná dostupnosť MHD i autom  

Tehlový bytový dom z r. 2006

2 byty na poschodí

3. poschodie /5 

Priestranný výťah 

Uzavretý vnútroblok s detským ihriskom a zeleňou

Bezpečie a kľud

103,3 m2 rozloha bytu + loggia 7,5 m2  + pivnica 6,35 m2 

Kombinácia krátkej vzdialenosti do centra mesta i na

diaľnicu a zároveň bezprostredný dotyk lesa

Kompletná občianska vybavenosť od nemocnice, školy,

viacerých škôlok, pošty a obchodov

Rodinné centrum Kramárik s veľkou ponukou aktivít pre

rodiny s deťmi

Dom kultúry na Stromovej ulici s knižnicou a centrom

voľného času



Predsieň je elegantným vstupom do bytu.
Dizajnom a veľkorysými rozmermi
návštevníkovi napovie, že ide o
nadpriemernú nehnuteľnosť.  

ELEGANCIA OD ZAČIATKU 



PRIESTRANNÁ PREDSIEŇ
VEĽKORYSÉ
ÚLOŽNÉ
PRIESTORY 

Okrem dostatku miesta predsieň svojim obyvateľom
ponúka skutočne veľkorysé množstvo úložných
priestorov vo forme dvoch vstavaných skríň.

PREDSIEŇ SA ĎALEJ
OTVÁRA DO CHODBY

 A DO OBÝVACEJ
IZBY.

V CELOM BYTE SÚ
KRÁSNE DREVENÉ

PODLAHY Z TEAKU.



Krémová rohová sedačka ostáva 
v byte, stačí doladiť pár doplnkov
a nič viac už nie je potrebné. 

OBÝVACIA IZBA

TENTO PRIESTOR JE
KRÁSNY NAJMÄ

TÝM, AKÝ JE
VZDUŠNÝ 

A VEĽKORYSÝ.



Obývacia izba (21m2) je orientovaná na
juhozápad a užíva si rovnako ako kuchyňa
a loggia slnečné lúče celé popoludnie. 

OBÝVACIA IZBA



OBÝVAČKA JE
VYBAVENÁ
NOVOU A
VÝKONNOU
KLIMATIZÁCIOU

PRE MILOVNÍKOV
KNÍH

CENTRUM
BYTU

Priestor je otvorený, ale
zároveň oddelený

priestrannou knižnicou,
do ktorej sa zmestí
naozaj úctyhodné

množstvo kníh. 



CENTRUM BYTU  S
DOSTATOČNÝM

POČTOM M2

ODDYCH PRI TV, POHÁRIK S
PRIATEĽMI ČI AKTIVITY S DEŤMI 

Miestnosť je dostatočne veľká  pre
celú rodinu aj návštevu; zmestí sa
sem veľký gauč, koberec a miesto

pre hru s malými deťmi či posedenie
s priateľmi pri pohári vína. 

CENTRÁLNA
MIESTNOSŤ



KUCHYŇA
Priamo na obývaciu
miestnosť nadväzuje
krásna moderná
kuchyňa (15,51m2)
v sivom lesku so
zabudovanými
spotrebičmi, vrátane
umývačky riadu a
elektrickej rúry. 



Jedálenský stôl je prisunutý k ostrovčeku
a po rozložení ponúka pohodlné
stolovanie až pre 6 ľudí.

KUCHYŇA S JEDÁLŇOU

KUCHYŇA V
JEDNODUCHÝCH

FARBÁCH
ZABEZPEČUJE

KOMFORT PRE
KUCHÁRA A

SÚČASNE
DOSTATOK MIESTA

PRE ZVYŠOK
SPOLOČNOSTI



KUCHYŇA S JEDÁLŇOU

KUCHYŇA 
Variť v slnkom zaliatej
kuchyni chutné jedlo a

popritom viesť zaujímavé
rozhovory s priateľmi alebo

členmi rodiny, pohodlne
usadenými pri krásnom

jedálenskom stole. 



Kuchynská linka je prakticky
riešená do tvaru L, vybavená
sklokeramickou varnou doskou
na samostatnom ostrovčeku.

RADOSŤ
VARIŤ



KRÁSNY DIZAJN A 
VEĽA SVETLA

DETSKÁ IZBA
AKO 

Z ČASOPISU
Detská izba (19,38m2)

má skvelý praktický
obdĺžnikový pôdorys

 a pohodlne sa do nej
zmestia jedno, dve či

tri deti. 



MIESTO PRE DETSKÉ 
SNY A SPOMIENKY 

Jedinečná atmosféra izby

Veľké trojdielne okno dáva
dostatok svetla a ponúka
výhľad do zelených korún

stromov. 

DETSKÁ IZBA



Momentálne je
izba zariadená
pre jedno menšie
dieťa, ale
príjemná maľba
strmých horských
štítov v sivých
odtieňoch určite
nebude vadiť ani
starším deťom.



SPÁLŇA
Rodičovská spálňa (18,36m2) je

kompletne zariadená dvoma
rolldoormi, komodou, masívnou

posteľou s nočnými stolíkmi a
pracovným/toaletným stolíkom.



Jednoduché základné farby, tmavý nábytok
v kombinácii s béžovou tvoria pekný celok,
ktorý sa dá krásne dotvoriť dekoráciami
podľa vkusu nových majiteľov. 

JEDNODUCHÝ DIZAJN



TICHÁ SPÁLŇA

KVALITNÝ
SPÁNOK

Dve, na dnešné pomery
naozaj veľkorysé spálne,
sú orientované smerom
na Kolibu a na východ. 

Sú preto tiché 
a neprehrievajú sa ani 

v horúcom lete.



CHODBA PLNÁ
DÔLEŽITÝCH DVERÍ

CHODBA
V strede bytu je
chodba a okrem

kúpeľne a WC sa z nej
vchádza do veľkej

samostatnej komory s
množstvom políc na

uloženie všetkého
možného. Stačí

zasunúť posuvné dvere
a čo je vo vnútri,

ostáva skryté.



NEUTRÁLNE FARBY SO
ZAUJÍMAVÝMI DETAILAMI 

KÚPEĽŇA
Kúpeľňa (5,8m2) je

zariadená v príjemnej
neutrálnej krémovo-

hnedej kombinácii a je
ozvláštnená jemne sa

ligotajúcou mozaikou v
niekoľkých murovaných

výklenkoch. 



Kúpeľňa s WC 
PRIESTRANNÁ,
PRESVETLENÁ

Okno pod stropom
prináša denné svetlo
bez straty súkromia a
vďaka dostatočným

rozmerom je tu miesto
na priestrannú vaňu,
murovaný sprchovací
kút i úložné priestory.



V BYTE SA NACHÁDZA AJ
DRUHÉ SAMOSTATNÉ WC,
VYBAVENÉ UMÝVADLOM,
ZRKADLOM A BIDETOVOU
SPRŠKOU. 

DRUHÉ
SAMOSTATNÉ
WC



Na loggiu (7,5m2) sa vchádza
z obývacej izby, je orientovaná
na juhozápad a do tichého
vnútrobloku. 

RELAX, POKOJ, SLNKO 



SLNEČNÁ
TERASA

SLNKO OD OBEDA
AŽ DO VEČERA 

Vďaka svojim
rozmerom a
orientácii na

juhozápad si tu viete
umiestniť pohodlné
sedenie, pestovať
bylinky či kvety a

vychutnávať si pokoj
v meste. V teplých

letných dňoch slnko
stlmí exteriérová

markíza.



PÔDORYS

BYT MÁ SKVELÝ
PÔDORYS A M2

ZABEZPEČIA
MAJITEĽOM

DOSTATOK MIESTA
PRE CELÚ RODINU 



PÔDORYS



Pozrite si virtuálnu prehliadku

Virtuálna prehliadka 

sa spustí sama a

prevedie Vás bytom, ako

by ste tam boli osobne. 

Nájdete ju v inzeráte

nižšie pod textom alebo 

na našej stránke 

www.lemonpie.sk.



PODMIENKY PREDAJA
BYT STROMOVÁ

CENA  435 000 €
3 IZBOVÝ BYT (103,3M2) + TERASA (7,5 M2) + PIVNICA (6,3 M2)

PARKOVACIE GARÁŽOVÉ STÁTIE  +25 000€

CENA ZAHŔŇA KOMPLETNÝ REALITNÝ A PRÁVNY SERVIS.

MESAČNÉ NÁKLADY NA BYT SÚ CCA 230 € / 3 OSOBY.

BYT SA PREDÁVA KOMPLETNE ZARIADENÝ NÁBYTKOM A
SPOTREBIČMI.

BYT JE VOĽNÝ DOHODOU.



HOMESTAGING

SILNÝ A MODERNÝ

MARKETING

PROFESIONÁLNY PREDAJ

NEHNUTEĽNOSTI

OSOBNÝ PRÍSTUP

EMAIL

maria@lemonpie.sk
jana@lemonpie.sk

MOBIL

Mária 0905 838 910

INSTAGRAM A FACEBOOK

https://www.instagram.com/lemonpiereality/
https://www.facebook.com/lemonpiereality/

Jana   0911 701 500

SME NA 
TO DVE

WEB

www.lemonpie.sk


