
 
 
 

Tisková zpráva z tiskové konference ze dne 13.06.2017 
Nájemní komplex Luka Living představuje první vzorový byt! 
 

O společnosti 

Naše společnost Luka Residential představuje zřetelný koncept, jak a kam posunout nájemní bydlení v České 

republice. Nabídneme klientům rozhodně více, než je dnes běžné a než oni sami očekávají. Chceme určovat 

trendy bydlení, inspiraci hledáme mimo jiné v západních zemích, kde je toto odvětví podstatně vyspělejší. 

Proto u nás klienti najdou takové výhody, jako například tříděný shoz odpadu, nabíjecí stanice  

pro elektromobily a v bytech nízkoenergetický standard PENB A.  

 

O projektu 

Projekt Luka Living je konceptem moderního nájemního bydlení přímo na stanici metra. Luka Living poskytuje 

nájemcům kompletní servis služeb. Recepce, 24 hodinová ostraha, podzemní parkoviště i obchodní centrum.  

Byty jsou plně vybavené, připravené k okamžitému nastěhování. Zařízené kuchyně i s elektrospotřebiči, 

nábytek na míru, terasa či balkon dělají pronájem snadný, jednoduchý, komplexní a bez „kompromisu“. Byty 

ve vyšších podlažích nabízí kromě překrásných výhledů také bezkonkurenční standard zařízení: sauny, krby, 

bary, nepřímé led osvětlení, oblouková francouzská okna a inteligentní smart systémy. Kousek od domu  

se nachází rozsáhlý Centrální park, který je oblíbeným místem jak k odpočinku, tak ke sportu. 

 

Vzorový byt 

Tisková konference proběhla ve vzorovém bytě Luka Living, ve 3. patře nájemního domu. Dispozice bytu 2KK 

s celkovou výměrou 81 m2 a terasou o rozloze 47 m2 patří mezi nejhezčí byty v rámci tohoto komplexu vůbec. 

Jedná se o nadstandardní byt s překrásným prvkem v podobě atypické obloukové terasy, se saunou  

a samostatně stojící vanou. Byt má rozlehlý obývací pokoj, stylový bar na míru a venkovní žaluzie. „Všechny 

naše byty se vyznačují kvalitním provedením, designem, interiéry na míru a unikátním charakterem“ zmiňuje 

ředitel projektu Tomáš Kašpar.  

 

Living apartments – moderní správa nemovitostí  

Výstavbě nájemních rezidenčních objektů, které pak dále i provozujeme, se věnujeme intenzivně! Dnešním 

dnem spouštíme webové stránky livingapartments.cz, které jsou rozcestníkem ke všem našim projektům.  

Pod naše křídla kromě projektu Luka Living, který charakterizuje moderní nájemní bydlení bez starostí, patří 

též projekty Francouzská rental apartments a Charles Bridge Residence. Francouzská rental nabízí 

v novorenesančním domě po rekonstrukci například nádherné mezonetové apartmány v prémiovém 

standardu nebo atraktivní komerční prostory v přízemí. Charles Bridge Residence je nově zrekonstruovaný 

historický dům na břehu Vltavy, s unikátním výhledem na Karlův most a Pražský hrad, určený  

i ke krátkodobému pronájmu. Jsme hrdí na naše široké spektrum bydlení, od moderního po historické. 

Všechny síly jsme věnovali tomu, abychom vymysleli jedinečný produkt, který bude radost nabízet. 
 

Kontakt: Bc. Tomáš Kašpar, MBA; ředitel Luka Residential s.r.o.; tomas.kaspar@lukaliving.cz 


