
Chcete bydlet v cen-
tru města s parková-
ním a přesto se dívat 
z okna do zeleně? Ne-
ní to nemožné! 

V revitalizovaném areálu bývalé 
továrny Alfatex pod Brněnským 
mostem roste stavba jedinečného 
charakteru. Jeho součástí budou 
čtyři bytové komplexy s celkem 
více než 50 byty a výhledem na 
park U Rybníčků. 

Jihlavské Benátky, tak se dle sta-
rousedlíků nazývala celá oblast. 
Bývaly tu dva velké rybníky. Nyní 
zde teče řeka Jihlávka; revitaliza-
cí celého prostoru dostane název 
svůj původní smysl. 

Ojedinělá lokalita, kterou nena-
leznete v celé Jihlavě, nabízí přímý 
kontakt s centrem města i napros-
tý klid k bydlení a odpočinku. Na 
Masarykovo náměstí dojdete pěš-
ky do několika minut. Zde jsou 
obchody, banky, úřady, radnice, a 
do blízkého City Parku je to jen 
pár minut chůze.

 V blízkosti je zastávka MHD, 
která vám umožní rychle se do-

stat na polikliniku nebo třeba na 
nádraží. K zastávce se dostanete 
i přes nově budovanou unikátní 
lávku, spojující komplex s Brněn-
ským mostem. 

Jezdíte autem? Nevadí. Byty ma-
jí zajištěná parkovací místa buď 
v hromadné podzemní garáži, ne-
bo v areálu. 

Obrovskou devizou bytů je je-
jich umístění v klidové oblasti 
před parkem s dětským hřištěm. 

Výhled do zeleně, a v blízkosti 
zelený koridor s cyklostezkou, zo-
ologická zahrada, nebo plovárna. 

Čtyři bytové domy jsou oriento-
vány na jih. V každém z nich je 13 
bytů. Určitě si vyberete. Byty jsou 
v dispozici od 1+KK až po 4+KK, 
s terasou nebo balkónem. 

Revitalizaci areálu bývalé továr-
ny i výstavbu nových bytových 
domů provádí jihlavští podnikate-
lé Jitka a Jaroslav Dobrovolní. Oni 
jsou jistotou, že projekt bude stát 
dle harmonogramu, a vás ušet-
ří zbytečných nervů, zda investor 
dostojí svým závazkům. 

Manželé již realizovali řadu vel-
kých projektů. Z nich jmenujeme 
jen ty bytové - v Mošnově ulici, U 
Dvora, ve Věžní, v Tylově, nebo 
Beseda na náměstí Svobody. 

Nyní přetváří další část města. 
Z chátrajícího areálu fabriky bu-
dují krásný prostor a strategické 
místo pro život. V centru města, a 
přitom v zeleni. 

Kontakt: 
www.jihlavskebenatky.cz

Jihlavské Benátky
Křižíkova 17

Iveta Borošová
567 322 850 
777 753 000

i.borosova@pjd.cz

Jistota vaší investice je naší prioritou
Navštivte webové stránky www.jihlavskebenatky.cz

Jihlavské Benátky, nejlepší adresa 
v Jihlavě
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Při výběru ventilátorů je nutné brát 
ohled na celou řadu specifik. 

1. Umístění ventilátoru – před výbě-
rem ventilátoru byste měli mít jasno v 
tom, kde bude umístěn. Od umístění 
ventilátoru se odvíjí i typ ventilátoru. 

2. Výkon (vzduchový, tlakový) – dů-
ležitým ukazatelem je výkon ventiláto-
ru, a to jak vzduchový, tak i tlakový. 

3. Energetická náročnost – ventilá-
tory mají rozdílnou spotřebu energie, 
a proto by měla být spotřeba dalším z 
kritérií výběru. 

4. Hlučnost – před koupí ventiláto-
ru si zjistěte jeho hlučnost. Velmi tiché 
bývají stropní ventilátory. 

5. Design ventilátoru – na trhu exis-

Kupujeme ventilátor
tuje velké množství ventilátorů růz-
ných designů. Je tedy opravdu z čeho 
vybírat. 6. Výběr e-shopu.  -lm-


