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Lokalita

PARK TOWER

Zázemí Lorencovy ulice
nabízí nevyčerpatelný
zdroj klidu v samotném
srdci města s přímým
napojením na hlavní
třídu Tomáše Bati. Díky
této strategické poloze
budete mít perfektní
přístup ke všemu, co
město červených cihel
nabízí. Přímo naproti PARK
TOWERU se nachází park
s nově zrekonstruovaným
dětským hřištěm. V těsné
blízkosti najdete také
mateřskou školku, školu,
Centrum regenerace,
Městské divadlo, Městské
lázně, nákupní centrum
Zlaté jablko i oblíbenou
zlínskou restauraci
s typickým anglickým
interiérem Chelsea Pub.

Bydlení s nádechem Ameriky
v srdci Zlína

Za pohodlím, komfortem, volností a nekonečnými
možnostmi nemusíte až za velkou louži. To pravé
bydlení s neopakovatelným nádechem Ameriky
vás čeká už brzy ve Zlíně. Útulné garsonky, prostorné
rodinné byty i luxusní vzdušné apartmány s vlastním
výtahem, střešní terasou nebo lodžií s jedinečným
panoramatickým pohledem na Zlín – to vše
a mnohem více nabídne náš Park Tower.
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Občanská
vybavenost

Nákupy
a zábava

Kultura
a sport

Regionální
potraviny

v bezprostřední
blízkosti se
nachází školy
i školky

do nákupního
centra Zlaté
Jablko se
dostanete za
5 minut pěší
chůze

v blízkosti
se nachází
lyžařský svah,
Městské lázně,
Městské divadlo
i Kongresové
centrum

pouhých 7 minut
pěší chůze
k poctivým
farmářským
produktům
Dary kraje
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recepce
fitness
myčka aut
2 rychlovýtahy
úklidové služby
vyhlídková terasa
poštovní a přepravní služby
vzdušné balkony, lodžie,
terasy
100 placených skladovacích
prostor
výtah do vybraných
bytových jednotek
cafeterie
party terasa
letní kuchyně
nabíjení elektromobilů
střežené parkovací stání
prostor vymezený pro
mytí kol
60 placených parkovacích
stání
60 placených krytých
parkovacích stání
vysokorychlostní připojení
k internetu
prostor vymezený pro mytí
domácích mazlíčků

Unikátní bytový komplex spojuje americký vysoce
komfortní styl bydlení spolu s nadčasovou baťovskou
architekturou. Nejmodernější technologie, prvotřídní
materiály, designové vybavení a nevšední výhledy na
Zlín – to vše s širokým spektrem doplňkových služeb
na úrovni newyorských standardů.
PARK TOWER je stejně výjimečný a osobitý jako jeho
rezidenti. Pozorujte, jak se vaše město probouzí
k životu a mění spolu s každým dalším ročním
obdobím. Odstartujte nový den aktivně ve fitness
centru na střeše. Vychutnejte si po náročném dni
steak na odpočinkové terase. Pozvěte významného
business partnera na večírek na vyhlídkové terase
s městem zeleně na dlani.
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Park Tower nabídne bydlení pro mladé, rodinné byty i luxusní
vzdušné rezidence

Střešní terasy nabízí relax v zeleni,
fitness centrum či letní kuchyni

K dispozici jsou vzdušné apartmány
s netradičními výhledy na Zlín
PARK TOWER

3

Dostupné byty a rezervace
najdete na www.parktower.cz

Kontakt
tel.: 800 800 888
info@parktower.cz
www.parktower.cz
Lorencova s.r.o., Lorencova 3791, 760 01 Zlín
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