
PRODEJ EXKLUZIVNÍCH BYTŮ V CENTRU BRNA

rezidenční dům anna



Luxusní pětipodlažní bytový komplex anna volně navazuje 
na rezidenční projekt Anenské terasy v historicky nejzajímavější 
části města Brna. Nabízí k prodeji 16 nadstandardních bytových 
jednotek 1+kk až 3+kk, velkorysé terasy a balkony, které osloví 
výjimečným výhledem, komfortní parkovací stání přímo v domě, 
výtah či obytné atrium.

Rezidence anna je ideální příležitostí pohodlného bydlení se vší 
atraktivitou, která k centru města patří.

PROMYŠLENÁ KONCEPCE 
MODERNÍHO BYDLENÍ 
V SAMOTNÉM CENTRU 
MĚSTA BRNA
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lokalita

VÝJIMEČNÁ POLOHA 
S VÝHLEDEM 
NA BRNĚNSKOU 
KATEDRÁLU 
SV. PETRA A PAVLA.

Rezidence se nachází v samém srdci 
města Brna na ulici Anenská, v těsné 
blízkosti historicky nejvýznamnějších 
dominant města Brna s docházkovou 
vzdáleností do centra.
Příležitost k procházkám poskytují nejen 
Denisovy sady s kapucínskými terasami, 
ale také nedaleký, rozsáhlý park Špilberk.



architektonické 
řešení

REZIDENČNÍ BYTOVÝ 
DŮM anna VYNIKÁ MODERNÍ 
ARCHITEKTUROU V KONTEXTU 
HISTORICKÝCH STAVEB 
STARÉHO BRNA.

Unikátní spojení originální 
architektury citlivě zasazené 
do okolní zástavby, exkluzivní 
polohy a kvality použitých 
materiálů dává celému projektu 
mimořádnou hodnotu.



— Komfortní parkování přímo v domě

— Nádherný výhled z každé bytové jednotky

— Terasy, obytné atrium

— 24hodinová kamerová ostraha

— Bezbariérový výtah

Dům odpovídá současným 
trendům s velkým důrazem 
na celkovou koncepci, detail 
a vynikající dispoziční řešení. 

Svým obyvatelům nabízí 
kvalitní nadčasovou 
architekturu respektující 
atmosféru městské části 
Starého Brna, komfort, 
bezpečnost a soukromí.

Ke komfortu bydlení přispívá 
také parkovací stání v přízemí 
domu a bezbariérový výtah.

Interiéry bytů jsou vybaveny 
nadstandardními materiály 
od předních výrobců 
a designérů. Z každého 
bytu je výjimečný výhled 
na dominanty Brna.

REZIDENČNÍ PROJEKT anna NABÍZÍ 
OJEDINĚLÁ ARCHITEKTONICKÁ ŘEŠENÍ 
A MNOŽSTVÍ DALŠÍCH BONUSŮ

— KLIENTSKÉ ZMĚNY 

Nabízíme také realizaci individuálních úprav na přání 
od drobných změn, jako jsou např. dílčí změny příček, změny 
v rozvodech, výběr povrchových materiálů, podlah, obkladů, 
až po spojení dvou sousedících jednotek v jeden velký 
prostorný byt.
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rezidenční dům anna
Anenská 14–18, Staré Brno

Rezidenční dům anna poskytuje prestižní adresu 
společně s jedinečnou příležitostí příjemného 

bydlení v nejvyhledávanější lokalitě města Brna.
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