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Petra Tyrpeklová 
Generální manažerka

tématem rekonstrukce jsme se jako Klub 

několik let detailně zabývali a pečlivě se 

připravovali na vhodnou dobu. Ideální čas 

nastal paradoxně v době pandemie Covid-19, 

kdy se svět, naše životy a s nimi i náš Klub tak 

trochu zastavily.

Finální „zelenou“ rekonstrukce dostala  

v dubnu roku 2020, a tak jsme započali 

realizaci rozsáhlé renovace Balance Clubu 

Brumlovka v její maximální podobě. Uteklo 

mnoho vody, než jsme si nové prostory 

mohli nejen projít, ale především užít v celé 

jejich kráse a luxusu. Řada dní rekonstrukce byla 

náročná, dlouhotrvající a s ohledem na dopady 

pandemie někdy i bezvýchodná. Naopak řada 

měsíců byla inspirativní, zábavná a především 

obohacující. S finálním realizačním týmem 

byla radost spolupracovat a náš Klub pro vás 

znovuotevřít v novém kabátě.

Velké poděkování patří Radimovi Passerovi za 

rozhodnutí celý projekt realizovat, kolegům 

z PASSERINVEST GROUP za systematické 

projektové řízení, týmu architektů a designerů  

za nadčasový design a materiály, všem 

minulým i současným členům týmu Balance 

Clubu Brumlovka za neutuchající elán  

a samozřejmě našim Členům za permanentní 

podporu, díky které jsme dílo úspěšně dokončili.

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na 

viděnou v Klubu.

We have been discussing the reconstruction 

for several years in detail, getting ready for 

the most suitable time. Paradoxically, the ideal 

time was during the Covid-19 pandemic when 

the world, our lives, and our club somewhat 

stopped. 

The reconstruction received the final ‘green 

light’ in April so we commended the extensive 

and maximum possible renovation of the 

Balance Club Brumlovka. A lot of time passed 

before we could not only walk through the new 

space, but also fully enjoy its beauty and luxury. 

Many days of the reconstruction were difficult, 

time-consuming, and also hopeless with respect 

to the impact of the pandemic. Many months, 

on the other hand, were very inspirational, fun, 

and enriching. It was a pleasure to collaborate 

with the final implementation team to open our 

club with the new face-lift for you.

Special thanks go to Radim Passer for 

his decision to realize the project, to our 

PASSERINVEST GROUP‘s colleagues for 

their systhematic project leading, to the the 

team of architecs for the timeless design and  

materials, to the former and present members 

of Balance Club Brumlovka Team for their 

unflagging enthusiasm, and of course to our 

members for their permanent support thanks 

to which we have successfully completed this 

work.

Thank you for your support and we look 

forward to seeing you in the Club.

Dear Members and Readers,

MILÍ
ČLENOVÉ 
A ČTENÁŘI,
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Interview with Radim Passer

RADIM PASSER 
O REKONSTRUKCI

Rozhovor



Jakých částí se měla rekonstrukce týkat 
původně? 

Základní verze rekonstrukce obsahovala relax 

zónu a masérny.

Jak se plány na rekonstrukci rozšířily? 

Po detailním zvážení všech dopadů rekonstrukce 

včetně nutných omezení pro klienty jsme  

Jak dlouho se plánovala rekonstrukce?

Všechny naše projekty se snažíme vytvářet, 

budovat, rozvíjet i spravovat tak, aby byly 

uživatelsky příjemné, funkční, dlouhodobě 

udržitelné a aby se lidem, kteří v nich žijí, pracují  

i sportují líbily a chtěli zde trávit čas. Balance Club 

Brumlovka je jedinečné místo a unikátní fitness  

a wellness klub v rámci celé České republiky.

Zajištění vysokého standardu prostředí v Balance 

Clubu Brumlovka a srovnatelnosti s nejlepšími 

zařízeními svého druhu ve světě je pro nás naprosto 

zásadní, a proto po celou dobu existence klubu 

průběžně vyhodnocujeme a realizujeme rozvojové 

investice, které budou pro jeho členy přínosem 

a zpříjemní jejich pobyt v klubu. Poslední čtyři 

roky se s vedením klubu věnujeme a postupně 

realizujeme klíčové investice v jednotlivých 

částech klubu. V roce 2017 jsme investovali do 

nové fitness zóny včetně kompletního vybavení 

stroji značky TechnoGym a do prostor pro 

studiové lekce. V roce 2018 jsme vybudovali 

venkovní terasu s novou vířivkou, ochlazovacím 

bazénkem a panoramatickými saunami a v roce 

2019 pak došlo k vytvoření nového Klientského 

centra a zázemí pro zaměstnance. 

V roce 2020 tedy logicky dochází k rekonstrukci 

zbývajících prostor klubu, jako je recepce, 

šatny, sprchy a toalety a zejména celé 3. patro 

s 25metrovým vnitřním bazénem, Relax zónou  

a Spa.

Jak probíhala jednání o plánované 
rekonstrukci?

Vzhledem k rozsahu investice byl celý 

proces přípravy velmi komplikovaný ve své  

komplexnosti. Snažili jsme se do plánů  

maximálně promítnout zpětnou vazbu členů  

klubu, kterou jsme od nich v posledních letech  

získali a současně také aktuální světové 

trendy v oblasti fitness a wellness.  

Při plánování rekonstrukce byla rovněž 

snaha omezit provoz klubu v co nejmenším 

rozsahu a zajistit částečné fungování klubu  

v co nejkratším možném čase. 

Rozhodnutí investovat další desítky milionů 

korun do pro nás neziskové podnikatelské 

činnosti není pochopitelně banální záležitostí. 

Proto se ještě na přelomu února a března 2020 

finišovalo s veškerými přípravnými pracemi.  

se rozhodli, že rekonstrukci rozšíříme opravdu  

na všechny zbývající prostory klubu, které 

neprošly v posledních letech zásadní 

rekonstrukcí. Návštěvníci klubu tak mohou  

po otevření využívat i novou recepci, šatny,  

sprchy a toalety a zejména celé 3. patro 

s bazénem, Relax zónou a Spa.

Co pro BB Centrum znamená Balance 
Club Brumlovka? Jaký má význam pro 

Do toho se nečekaně vplížila všechna ta,  

za daných okolností nezbytná, krizová  

opatření, která měla za následek mírný posun 

našeho finálního rozhodnutí. V době, kdy  

podobné podniky zvažují ukončení činnosti, 

výrazně šetří, škrtají investice, propouštějí své 

zaměstnance, my jsme se naopak rozhodli  

do klubu vložit další významné finanční  

prostředky, abychom zásadním způsobem  

ještě více pozvedli jeho úroveň. 

Kdy se definitivně rozhodlo, že se bude 
v Balance clubu Brumlovka rekonstruovat? 
Načasování v době koronavirové 
karantény?

O realizaci se definitivně rozhodlo začátkem dubna 

2020, kdy jsme získali stavební povolení pro 

tuto akci a současně jsme chtěli některé činnosti 

udělat v době, kdy musel být klub uzavřen kvůli 

vládním nařízením spojeným s COVID-19.



zaměstnance nájemců a rezidenty?

Jak jsem již zmínil v úvodu, Balance Club 

Brumlovka je jedinečný klub spojující fitness, 

wellness, vnitřní bazén i outdoorové cvičení. 

Podobný klub byste v České republice, možná  

i ve střední Evropě, marně hledali. Jsem 

nesmírně rád, že si klub našel své členy v řadách 

zaměstnanců, kteří v BB Centru pracují, ale  

i u rezidentů Prahy, kteří k nám dojdou pěšky 

ze sousedství nebo i dojedou autem. Máme 

členy téměř ve všech věkových kategoriích, 

od mladých lidí až po seniory. I to je pro 

nás ukazatel, že děláme naši práci správně. 

Řečeno sportovní terminologií je Balance Club  

Brumlovka tím „rozdílovým hráčem“ a velkou 

přidanou hodnotou. Nájemci BB Centra  

i rezidenti z okolí tak mohou využívat blízkost 

našeho klubu a zajít si zacvičit či zrelaxovat  
třeba i během nabitého pracovního dne.

Jaká je celková plánovaná investice 
do rekonstrukce?

Celkové náklady spojené s rekonstrukcí 

Balance Clubu přesahují částku 100 mil. Kč.  

Věřím, že je to krok správným směrem, který se 

nám potvrdí následnou ještě vyšší spokojeností 

členů klubu.

How long has the reconstruction been 
planned?

We seek to design, build, develop, and manage all 

our projects in order to make them user-friendly, 

functional, and sustainable in the long term; 

moreover, we strive to make sure that people 

who live, work, and do sports in these premises 

like them and want to spend their time there. 

Balance Club Brumlovka is a unique place and 

an unparalleled fitness and wellness club in the 

Czech Republic. 

The high standard environment of Balance 

Club Brumlovka and its comparability with the 

world’s best facilities of its kind is utterly crucial 

for us; therefore, we have been evaluating and 

implementing development investments since 

the club’s foundation to be beneficial to the  

club members and to make their stay in the club 

more pleasant. Over the past four years, we have 

been implementing key investments little by  

little into the individual parts of the club in 

collaboration with the club’s leadership.  

In 2017, we invested in the new fitness zone, inter 

alia by completely equipping it with TechnoGym 

exercise machines, and in the gyms for studio 

classes. In 2018, we built an outdoor terrace 

with a new whirlpool bath, a plunge pool, and 

panoramic saunas, and in 2019, a new Client 

Centre and background facilities for employees 

were added. 

This year, the reconstruction of the remaining 

areas of the club is under way such as the 

reception desk, locker rooms, showers, 

toilets, and especially the entire 3rd floor with  

a 25m indoor swimming pool, a Relax Zone,  

and Spa.

How did the reconstruction negotiations 
proceed?

With respect to the investment scope, the 

entire preparation process was rather complex.  

We endeavoured to reflect in the plans  

a maximum from the feedback of the club 

members that we have gathered over the recent 

years as well as the current global trends in the 

sphere of fitness and wellness. When planning the 

reconstruction, we also attempted to cut down the 

club operation as little as possible and to ensure 

its partial operation at the earliest possible time. 

Naturally, the decision to invest further tens  

of millions of crowns into a non-profitable 

business activity is not banal for us. Therefore, 

all the preparatory works were still being finalised 

at the turn of February and March 2020. This 

process was unexpectedly interrupted by 

all the crisis measures, inevitable under the 

given circumstances, which resulted in a slight 

postponement of our final decision. While similar 

companies consider terminating their businesses, 



substantially save money, curtail investments, and 

dismiss their employees, we on the other hand 

invest significant means into the club to further 

improve its level.

When was the definitive decision made 
about the Balance Club Brumlovka 
reconstruction? Was it timed for the 
coronavirus quarantine period?

The decision was definitively made in early April 

2020 when we obtained the building permit. 

At the same time, we wanted to carry out some 

works during the club’s enforced closure decreed 

by the government in relation to the COVID-19. 

What parts were originally to be renovated?

The basic renovation version included the 

relaxation zone and massage rooms.

How did the reconstruction plans expand? 

Following a detailed consideration of all the 

impacts of the reconstruction including the 

necessary restrictions for the clients, we decided 

to renovate the entire remaining space in the club 

that has not been substantially reconstructed 

over the recent years. After the club’s reopening, 

visitors will thus be able to use a new reception, 

locker rooms, showers, toilets, and especially the 

entirely remodelled 3rd floor with the swimming 

pool, the Relax Zone, and Spa.

What does Balance Club Brumlovka mean 
for BB Centrum? What is its importance 
for the employees of the lessees and for 
residents?

As I mentioned in the introduction, Balance Club 

Brumlovka is a unique club that combines fitness, 

wellness, indoor swimming pool, and outdoor 

exercise. A similar club would be hard to find in 

the Czech Republic and probably even in Central 

Europe. I am extremely happy that the club found 

its members among the BB Centrum employees 

as well as Prague residents, either living within 

walking distance or arriving by car. We have 

members of all age categories, from young people 

to senior citizens. It is also an indicator for us 

that we are doing our job well. Putting it in the 

sports terminology, Balance Club Brumlovka  

is the ‘player that makes a difference’ and that 

adds substantial value. The BB Centrum lessees 

as well as residents living nearby can capitalise on 

the proximity of our club and do some exercise  

or relax there even during a busy workday.

What is the overall planned investment  
in the renovation?

The total expenses associated with the Balance 

Club Brumlovka reconstruction are over 

CZK 100 million. I believe it is a step in the right 

direction that will be confirmed by an even greater 

satisfaction of the club members in the future.

Radim Passer se narodil v roce 1963.  

V roce 1991 začal podnikat a založil společnost 

PASSERINVEST GROUP, jež se stala jednou  

z nejrespektovanějších developerských společ-

ností na českém trhu. 

Radim Passer was born in 1963. In 1991, he 

went into business and set up PASSERINVEST  

GROUP, which has ranked among the most 

recognized development companies on the 

Czech market ever since.

Radim Passer
Zakladatel a CEO Passerinvest Group



Balance Club Brumlovka after the Renovation: How Many Ways Will You Treat Yourself?

RELAXAČNÍ 
ČÁST

NA KOLIK ZPŮSOBŮ  
SE NECHÁTE ROZMAZLOVAT?

INFRASAUNA

Balance Club Brumlovka po renovaci



 Ladies sauna – finská sauna v zóně vyhrazené jen 

ženám.

Infrasauna – novinka v našem Wellness  

se speciální technologií LavaTech, která díky 

nízké vnitřní teplotě umožňuje návštěvu i osobám  

s kardiovaskulárními či jinými obtížemi.

Ledová fontána – slouží k citlivějšímu ochlazení 

po saunování. 

Kneippova lázeň – nyní větší a doplněná  

o masážní oblázky na dně přispívající k většímu 

prokrvení nohou během terapie.

Spa – luxusní prostory spa určené pro masáže  

a tělové rituály. 

„Troufám si tvrdit, že se nám podařilo vybudovat 

klub jedinečný svým designem, funkčností  

i službami v porovnání s podobnými zařízeními 

u nás i ve světě,“ říká Radim Passer, zakladatel  

a CEO PASSERINVEST Group.

 
Investor rekonstrukce: Koncern PASSERINVEST

Realizátor: HSF System a.s. 

At the time the anti-epidemiologic governmental 

measures closed the fitness and wellness 

centres, the Balance Club invested in their 

clients. The investment over 100 million crowns 

can be seen everywhere – from the reception 

desk, locker rooms, and showers to vestibules 

and brand-new saunas. We are curious whether 

you will still recognise the club after the long 

Covid pause!

The two-stage renovation was really substantial. 

What can you look forward to?

Locker Rooms – more than 400 top-quality and 

spacious lockers with electronic locks, large 

lighted mirrors, design screens instead of notice 

boards, luxurious hair appliances.

Showers – modern anti-slip floor tiling, screens 

in selected shower boxes for greater privacy and 

comfort, natural cosmetics dispensers; like at the 

reception, essential aromatic oils with antibacterial 

effects that work as natural antivirals are used 

in showers; a spin-dryer for swimming suits. 

Vestibules and Fitness – stainless steel drinking 

fountains designed with batchers to fill your 

bottle.

Reception – a new white artificial stone counter, 

larger space for laundry and strongboxes, ceilings 

with moss images, and a Balance Terminal to 

access your Balance Club Brumlovka account, top 

up your credit, and leave feedback.

Aqua Zone – a 25-metre stainless steel swimming 

pool with gentle access and water heated to  

28 °C, a more spacious stainless steel whirlpool, 

new toilets and showers including the cooling 

ones, new Italian floor tiling, and wall tiling in 

natural colours.

Relax Zone – several different saunas with  

a Relax room and a special Ice Fountain; the 

uniqueness of the entire space is underlined by 

the majestic glass chandelier inspired by water 

drops.

Ceremonial Sauna – for sauna ceremonies, with 

a built-in audio system and an option to adjust the 

interior colour tone according to the ceremony 

theme.

Soft Sauna – for sauna fans who prefer lower 
heat.

Steam Bath – modern steam bath with white 
stone (Corian) seating.

Ladies Sauna – a Finnish sauna in a zone reserved 

for women only.

Infrared Sauna – a novelty to our Wellness 

with the special technology LavaTech; the low 

temperatures make it available to people with 

cardiac issues and other problems. 

Ice Fountain – for more sensitive cooling after the 

sauna. 

Kneipp Therapy – is now larger and complemented 

with massage pebbles that improve the blood 

supply to the legs during the therapy.

Spa – luxurious spa spaces for massages and 

body rituals. 

Radim Passer, the founder and CEO of the 

PASSERINVEST GROUP, says: ‘I dare to say that 

we have created a unique club – for its design, 

functions, and services – compared to similar 

facilities in the Czech Republic and abroad’. 

Investor: PASSERINVEST Concern

Implementer: HSF System a.s.

Ve chvíli, kdy protiepidemiologická vládní 
opatření uzavřela fitness a wellness 
sektor, Balance Club Brumlovka investuje 
do svých klientů. Investice za více než 
100 milionů korun je vidět všude – od 
recepce, šaten a sprch přes mezisálí až 
po kompletně celé 3. nadzemní podlaží 
s Wellness. Jsme zvědaví, jestli to u nás  
po dlouhé covidové pauze ještě poznáte!

Ve dvou etapách jsme renovovali opravdu hodně. 

Na co se můžete těšit?

Šatny – více než 400 modernějších  

a prostornějších skříněk s elektronickými zámky, 

velká podsvícená zrcadla, designové obrazovky 

místo nástěnek, luxusní spotřebiče na úpravu 

vlasů.

Sprchy – moderní protiskluzová dlažba, pro větší 

soukromí a komfort u vybraných sprch vstupní 

zástěny, dávkovače s přírodní kosmetikou, nově 

se tu stejně jako na recepci používají esenciální 

vonné oleje s antibakteriálním účinkem, které 

fungují jako přírodní antivirotika, v zázemí najdete 

i odstředivku na plavky.

Mezisálí a Fitness – designová nerezová pítka 

na vodu s dávkovači, která umožňují čepování 

do vlastní láhve.

Recepce – nový pult z umělého bílého  

kamene, větší zázemí pro prádlo a trezory, 

podhledy s mechovými obrazy, Balance Terminál, 

který umožňuje snadné připojení ke kontu 

v Balance Clubu Brumlovka, dobití kreditu nebo 

zanechání zpětné vazby.

Aqua zóna – nerezový 25m bazén  

s pozvolným vstupem a vodou vyhřívanou na  

28 °C, prostornější nerezová vířivka, nové 

toalety a sprchy, nová italská dlažba a obklady  

v přírodních barvách.

Relax zóna – několik různých saun s relaxační 

místností, ochlazovací sprchy a Ledová fontána. 

Jedinečnost celého prostoru navíc podtrhuje 

majestátní skleněný lustr inspirovaný kapkami.

Ceremoniální sauna – určená k pořádání 

saunových ceremoniálů, disponuje zabudovaným 

audio systémem a možností upravit barevný tón 

vnitřního nasvícení dle tématu ceremoniálu.

Soft sauna – pro příznivce saunování, kteří  

v sauně preferují nižší teplotu.

 
Parní lázeň – moderně řešená parní lázeň 

se sezením z bílého kamene tzv. corianu.

Video našeho 
nového klubu 
Video of our 
new club
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(the third floor), the swimming pool tiling was 

completely removed including the floors and 

walls. 

This stage also required the demolition of the 

interior dividing walls and the revitalisation of 

the building’s technical equipment. As part of the 

project, the company took essential preparation 

steps for the installation of the swimming pool 

and related technology including the static 

anchoring. The new division walls resulted in 

the modern arrangement of the wellness centre 

interior to correspond to current trends. During 

the renovation, HSF System emphasised the use 

of natural design materials that contributed to  

a pleasant and peaceful atmosphere.

The HSF System Company was established in 

Ostrava in 2002. It currently ranks among the most 

distinguished and largest construction companies 

in the Czech Republic and Slovakia. The native 

Czech construction company focuses on general 

supplies of structures as well as complete 

façade and roof cladding and its reconstruction.  

In 2020, the company was awarded the prestigious 

Building of the Year award.

 

Již v minulosti se společnost BERNDORF 

BÄDERBAU podílela na rekonstrukci terasy, 

konkrétně na vybudování nové nerezové střešní 

vířivky a ochlazovacího bazénu. Jednalo se  

o poměrně složitou logistickou operaci, kdy 

se jednotlivé komponenty dávaly na své místo 

speciálním jeřábem.

 
Technici BERNDORF BÄDERBAU, osloveni 

Balance Clubem Brumlovka, navrhli také 

renovaci bazénu vyvložkováním nerezovou 

hermeticky těsnou konstrukcí. Při poslední etapě 

rekonstrukce započaté v roce 2020 se provedla 

výměna bazénové vany za nerezovou, kompletní 

výměna vířivého bazénu a instalace modernějšího 

Kneippova chodníku.

Hlavní důraz při rekonstrukci byl kladen na 

funkčnost a estetiku celé konstrukce bazénové 

vany včetně doplňků a vybavení. Např. pro 

bazén a vířivku se použily speciální žlábky v 

širokém provedení 465 mm s nízkou hloubkou 

odpovídajícího požadavkům dnešní doby.  

V rámci rekonstrukce byl kladen důraz na 

použití přírodních designových materiálů, které  

v konečném důsledku přispěly k vytvoření 

příjemné a klidné atmosféry.

 
Společnost HSF System se sídlem v Ostravě  

vznikla v roce 2002. Dnes patří mezi 

nejrespektovanější a největší stavební společnosti 

v České republice a na Slovensku. Ryze česká 

stavební společnost se zaměřuje na generální 

dodávky staveb či kompletní střešní a fasádní 

opláštění moderních objektů včetně jejich 

rekonstrukcí. V roce 2020 získala titul v prestižní 

soutěži Stavba roku.

The HSF System Company carried out an 

extensive renovation of the facilities in Balance 

Club Brumlovka, in two stages while the related 

commercial facilities continued to operate.

The first stage (the second floor) focused on 

the fitness centre facilities, which involved  

a complete revamping of all interior surfaces 

and the revitalisation of the interior technical 

equipment installations. During the second stage 

Společnost HSF System a.s. realizovala ve 

dvou etapách za běžného provozu navazujících 

komerčních prostor rozsáhlou rekonstrukci 

stávajícího zázemí fitness a wellness centra 

Balance Clubu Brumlovka. 

V první etapě (ve druhém patře) proběhla 

renovace zázemí fitness centra, která spočívala  

v kompletních výměnách všech vnitřních povrchů 

a revitalizaci všech vnitřních instalací technického 

zařízení budovy. V rámci druhé etapy (ve třetím 

patře) bylo provedeno kompletní odstranění 

obkladů stávajícího bazénu, navazujících podlah  

a stěn. Tato fáze zahrnovala také demolici 

veškerých vnitřních příček a průběžnou 

revitalizaci technického zařízení budovy.  

 
Součástí projektu byla celková stavební 

příprava pro bazénovou vanu a související 

technologii včetně statického podchycení. 

Nové vnitřní příčky umožnily vznik moderního 

uspořádání interiéru wellness centra 

Partners of the renovation

PARTNEŘI 
REKONSTRUKCE

Video rekon- 
strukce Wellness 

Video of Wellness 
reconstruction



interference while retaining the circulation 

performance of the pools. The same goes for the 

whirlpool where more extensive technological 

adjustments were carried out and attractions were 

added. The INFINITY design spillway edges were 

installed and making necessary adjustments to 

comply with the extant legislation requirements.

The company BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. has 

recently become the leader of the development 

and innovations of producing of pools and 

whirlpool that extends beyond Europe. Over 

the past decade, it introduced a number of 

innovations that pushed forward the design 

and safety of stainless steel swimming pools, 

such as zero screw mounting systems of covers 

and lids on construction openings, counter-

currents, ‘quiet’ spillway edges, one-piece profile 

constructions for design massage beds, one-

piece ten-metre swimming pool parts, and others. 

All the innovations meet the current demands 

on the reduction of environmental impact of the 

production and assembly. Everything is subject 

to the certification by the strictest experts in 

Technischer Überwachungs - Verein Austria!

Finské sauny pro Balance Club Brumlovka 

vznikly ve spolupráci s architekty a jsou ve všech  

ohledech originální řemeslnou prací, ušitou na 

míru tomuto jedinečnému konceptu. Rozkládají se 

celkem na čtyřiceti pěti metrech čtverečních a byly 

pro ně vyrobeny atypické profily dřeva. Největší  

z nich, Ceremoniální sauna, je koncipovaná včetně 

speciálního osvětlení a topidla svým interiérem 

pro saunové ceremoniály. Soft sauna vedle toho 

láká na jedinečnou vůni kanadského cedru, 

nejexkluzivnějšího mezi saunařskými dřevinami. 

Třetí z finských saun se nachází v Ladies zóně  

a je vyrobená z na dotyk příjemné a nepálivé 

osiky na speciálních nesených konstrukcích. 

Všechny sauny byly na míru vyrobeny tak, aby po 

stránce designu citlivě doplnily interiér wellness 

centra a v rámci jeho služeb nabídly to nejlepší  

ze současných saunových procedur. 

Společnost Sauny Vital je českou rodinou firmou, 

s tradicí sahající až do roku 1999. Ve svých 

showroomech prezentuje sauny všech typů, 

vlastnoručně vyrobené na míru, pro komerční 

i domácí využití. Hlavním krédem společnosti je 

posouvání možností ve světě rehabilitace a péče 

o zdraví, klade důraz na detail a propracovanost 

svých výrobků a zároveň na jejich dlouhou 

životnost. Sauny jsou vyráběny z pečlivě 

vybraných severských dřevin a osazovány léty 

prověřenými technologiemi světových značek, 

doplněné o novinky z vlastního technologického 

vývoje. 

 

The Finnish saunas designed for Balance Club 

Brumlovka were made in collaboration with 

architects and are in all aspects original examples 

of craftsmanship tailor-made for this unique 

concept. They encompass forty-five square 

metres and are assembled of atypical wooden 

profiles. With its special lights and heating, the 

interior of the largest one, Ceremonial Sauna, 

has been designed for sauna ceremonies. Soft 

Sauna, on the other hand, attracts visitors with its 

special smell of cedar wood, the most exclusive 

wood used by sauna producers. The third Finnish 

sauna, found in the Ladies Zone, has a special 

supporting construction made of European aspen 

wood that is pleasant to touch and does not feel 

hot. All of the saunas have been made to measure 

in order to sensitively complement the wellness 

centre’s interior design and to offer the best of the 

present-known sauna procedures.

Sauny Vital is a Czech family company established 

in 1999. Their showrooms present all types of 

saunas, tailored to customers’ needs, for both 

commercial and home use. The company’s 

main credo is to enhance the opportunities in 

žlábků. Tím se dosáhlo minimálních zásahů do 

nosné konstrukce domu a zachoval se cirkulační 

výkon bazénů. To samé platí i u vířivé vany, kde 

byly provedeny obsáhlejší technologické úpravy  

s doplněním atrakcí. Použily se designové přelivné 

hrany INFINITY a provedly se také nezbytné 

úpravy v rámci splnění stávajících legislativních 

požadavků.

Společnost BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. je  

v současné době lídr vývoje a inovací ve výrobě 

bazénů a vířivek nejen na českém, ale i evropském 

trhu. Za posledních dekádu uplatnila celou 

řadu novinek posouvající design a bezpečnost 

nerezových bazénů. Jedná se například  

o bezšroubové systémy kotvení krytů a vík 

stavebních otvorů, protiproudé systémy, přelivné 

hrany žlábků v “tichém provedení“, tvarované 

konstrukce z jednoho kusu profilu designových 

masážních lehátek, desetimetrové části bazénu 

v jednom kuse apod. Všechny novinky splňují 

zároveň současné požadavky na snížení zátěže 

životního prostředí při výrobě a montáži.  

Vše je také certifikované nejpřísnějšími experty  

z Technischer Überwachungs - Verein Austria! 

BERNDORF BÄDERBAU has previously 

contributed to the terrace reconstruction, 

specifically to the construction of the new 

stainless steel whirlpool and cold plunge pool.  

It was a rather complicated logistic operation 

where a special crane placed the individual 

components in their spots.

When addressed by the Balance Club Brumlovka, 

the BERNDORF BÄDERBAU technicians 

suggested renovating the swimming pool with  

a stainless steel hermetically tight structure. 

During the last stage of the renovation initiated 

in 2020, the swimming pool was replaced with  

a stainless steel one, the whirlpool was completely 

replaced, and new modern Kneipp therapy 

equipment was installed.  

In the course of the reconstruction, the greatest 

emphasis was on the functionality and aesthetics 

of the swimming pool including its accessories and 

equipment. For example, special wide 465 mm 

deep outlet troughs were used for the swimming 

pool and whirlpool. As a result, the bearing 

construction of the wall required only minimum 



the world of rehabilitation and healthcare; they 

put emphasis on details as well as sophisticated 

products and their long lifetime. The saunas are 

made of carefully selected northern woody plants 

and set with time-proven technologies of world 

brands, complemented by innovations from the 

company’s own technological development.

Společnost INFRASAUNY s.r.o. realizovala  

v nově zrekonstruovaném Wellness Balance 

Clubu Brumlovka na míru vyrobenou Infrasaunu 

s patentovanou technologií infračervených zářičů 

LavaTech. Tato technologie vznikla v rakouském 

Innsbrucku a patří ke špičce ve své kategorii.

 
Záření, které tyto zářiče vydávají, je neobyčejně 

příjemné a zdravé pro lidské tělo. Dochází tak 

k ideálnímu ohřevu jádra těla a intenzivnímu 

pocení už při nízkých teplotách. Organismus 

tedy není vystaven velkým teplotním rozdílům,  

a proto mohou kabinu užívat i kardiaci, malé  

děti či těhotné ženy. Speciální filtr z lávového  

písku umožňuje použití infračerveného 

hloubkového tepelného záření v jedné intenzitě, 

aniž by bylo nutné snášet tepelné namáhání 

pokožky. 

Během pocení v infrasauně dochází  

k detoxikaci organismu, zlepšení jeho prokrvení, 

úlevě při migréně, zlepšení látkové výměny  

a blahodárnému působení na namožené svaly. 

Také podporuje hubnutí, posiluje imunitní 

systém a v neposlední řadě má rovněž léčivý 

účinek na kožní choroby. Navíc jeden pobyt  

v infrasauně odpovídá účinku lehkého kardio 

tréninku.

 
Společnost INFRASAUNY s.r.o. je výhradním 

českým a slovenským zastoupením společnosti 

Physiotherm GmbH, která posunula proces 

saunování na novou úroveň, a navíc umožnila 

pocítit jeho příjemný vliv i těm, pro které 

byl ze zdravotního hlediska pobyt v běžné 

sauně nedostupný. Přinesla infračervené 

zářiče LavaTech s unikátním lávovým pískem 

(patentovaná technologie LavaTech).

   

The company INFRASAUNY s.r.o. built a special 

tailor-made infrared sauna with patented LavaTech 

technology for the newly renovated Balance Club 

Brumlovka Wellness. This technology of these 

infrared radiators was invented in Innsbruck, 

Austria, and ranks top in its category.

The emitted radiation is very pleasant and  

healthy for the human body. The body core 

is therefore ideally warmed up and intense 

perspiration starts at low temperatures. Since 

the organism is not exposed to big temperature 

differences, people with cardiac issues, small 

children, and pregnant women can also enjoy this 

type of sauna. 

The use of an infrared sauna detoxifies the 

organism, improves blood circulation, helps to 

mitigate migraines, improves metabolism, and 

eases strained muscles. Moreover, it supports 

weight loss, boosts the immune system, and is 

also beneficial in the treatment of dermatological 

diseases. Additionally, one infrared sauna  

session corresponds to the effects of a light 

cardio workout. 

INFRASAUNY s.r.o. is the only Czech and 

Slovak representant of Physiotherm GmbH 

that has enhanced the sauna procedure to  

a new level, enabling many to enjoy its pleasant 

effects, especially the people for whom sauna 

was previously unavailable due to their health 

limits. The company has introduced LavaTech 

infrared radiators with unique lava sand (LavaTech 

patented technology).

Balance Club Brumlovka oslovil společnost 

Interiéry Lapka s.r.o. s poptávkou na celkovou 

rekonstrukci a modernizaci dámských a pánských 

šaten včetně sociálních zařízení. Ve spolupráci  

s architektem vznikl projekt, který obsahoval  

453 ks šatních skříněk, umyvadlové pulty 

s osvětlenými zrcadly, velkoplošná zrcadla, 

propagační plochy ve stejném provedení, panely 

pro TV, ale třeba také skříňku pro žehličku, která 

je k dispozici v každé šatně.  Po odsouhlasení 

projektu přišla na řadu příprava veškerých 

materiálů a doplňků.

 

Například pro šatní skřínky byly vybrány 

neobvyklé černé panty v úpravě onyx a speciální 

čipové centrálně ovládané zámky. V šatních 

skříňkách je umístěna praktická polička na 

viditelném místě, tudíž klient nemá šanci cokoliv 

zapomenout. Výhodou jsou také praktické 

háčky na šaty a ramínka na šatní tyči. Skříňka 

je odvětrávaná novým způsobem, aniž by bylo 

možné postřehnout jakékoliv plastové vzdušníky 

nebo mřížky, na které byli klienti v minulosti zvyklí.          

Ve sprchách byly zvoleny koupelnové desky  

z kvalitního materiálu corian. 

Umyvadlové pulty osázené deskou z corianu tvoří 

jeden velký celek, který díky svému speciálnímu 

designu zabraňuje usazení nečistot a bakterií  

a velmi snadno se udržuje. Pro zajímavost bylo 

použito více jak 2 000 m² plošného materiálu, 

13 km hranového materiálu a přes 60 000 

spojovacích kolíků. 

INTERIERY LAPKA
NÁVRH  |  VÝROBA  |  REALIZACE



PUMA představuje novou běžeckou kolekci NITRO, kde najdeme 4 klíčové styly - Deviate, Velocity, Liberate a Eternity.
Všechny modely jsou dostupné i v dámské verzi. / PUMA presents the new NITRO running collection, where we can find 
4 key styles - Deviate, Velocity, Liberate and Eternity. All models are also available in a women's version. 
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Reflexní prvek
/ Visibility Spoiler

Vysoce
prodyšná síťovina
/ Breathable 
Engineered Mesh

Odolná guma zajišťující skvělou trakci na 
jakémkoliv povrchu. / A durable rubber 
compound provides all-surface traction.

Karbonová vrstva napomáhající 
k rychlejšímu odrazu a maximálnímu 
využití energie při odrazu. / Inovative 
plate designed to act as a lever for 
maximum energy transfer at toeoff.

Vyspělá odlehčená technologie zajišťující 
excelentní odpružení a tlumení nárazů 
zároveň. / Advanced technology providing 
superior responsiveness and cushioning 
in an extremely lightweight package.
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of administration buildings, business and social 

spaces, restaurants, family houses, and flats. 

Based on their previous experience, the company 

primarily focuses on Italian, German, and Spanish 

producers. At the moment, Tecno line interer, 

s.r.o., accomplishes orders of standardised 

furniture as well as unique solutions with atypical 

joiner’s production and artificial stone products.

Objekt DROPS, který byl navržen pro Balance 

Club Brumlovka společností HG Atelier Design, 

je inspirován kapkou vody zastavenou v čase. 

Tento pomíjivý okamžik se podařilo zachytit 

díky kouzlu zvoleného materiálu, kterým je sklo, 

jenž je svým vzhledem velmi podobné vodě. 

Tato fascinující vlastnost skleněného materiálu 

společně s dokonalým přenosem světla uvnitř 

hmoty naplnila všechny představy a přenesla do 

plastiky vizi ateliéru. Pomocí speciální techniky se 

do každé kapky uzavřely bublinky, které vznikaly 

nahodile. Každá z kapek nese unikátní a jedinečný 

rukopis této velmi staré technologie foukání 

skla. Mistrovství českých sklářů, dokonalost  

a čistota řemeslného zpracování nerezové ručně 

leštěné konstrukce dala vzniknout jedinečnému 

objektu, který přinese nevšední zážitek všem 

návštěvníkům.

HG Atelier Design bratří Houdků se zabývá 

výrobou světelných uměleckých objektů  

a designových svítidel. Společnost s dlouholetou 

tradicí působí na trhu již od roku 1998 a je 

přímým výrobcem, vlastní vývojovou kancelář 

a odbornou výrobní sekci. Součástí veškerého 

zázemí je nově otevřená galerie pro veřejnost, 

kde probíhá prezentace části uměleckých objektů 

vlastní výroby. Celé studio vychází z tradičních 

technik zpracování skla a kovu, které se atelier 

úspěšně snaží rozšířit o použití nových technologií 

a principů výroby. Ke každému projektu se zde 

přistupuje individuálně, s důrazem na vysoké 

uměleckořemeslné zpracování. Veškerou 

doménou je práce na neobvyklých projektech 

po stránce designové i konstrukční. Tam, kde 

ostatní končí se svou fantazií, HG Atelier Design 

začíná. Součástí procesu výroby je návrhářská 

a konstrukční činnost, výroba a samozřejmě 

collaborate with the team of their employees on 

significant projects such as those in Balance Club 

Brumlovka. The company’s motto reads: ‘Prime-

quality production and mainly a satisfied customer 

are the essentials’. Therefore, we believe that 

you will find the new Balance Club Brumlovka 

attractive.

Společnost Tecno line interier s.r.o. v Balance 

Clubu Brumlovka realizovala interiér vstupní 

recepce a Wellness. Byly zde použity speciální 

materiály jako např. umělý kámen corian.  

Pro dobré vlastnosti, hygienické požadavky  

a vysokou náročnost je z umělého kamene 

vyroben také bar u bazénu, parní lázeň a veškeré 

pracovní desky. Jako další speciální materiály 

použité při renovaci lze jmenovat tropické dřevo 

IPE, speciální dýhy a kompaktní desky Fenix 

NTM. Ty byly použity především díky jejich skvělé 

vlastnosti, kterou je bezotiskový povrch.

Společnost Tecno line interier s.r.o. vznikla  

v roce 1996 a od té doby působí v oblasti realizací 

interiérů administrativních budov, obchodních 

a společenských prostor, restaurací, rodinných 

domů a bytů. Na základě předchozích zkušeností 

se od samého počátku orientuje zejména 

na italské, německé a španělské výrobce.  

V současné době Tecno line interier s.r.o. 

realizuje zakázky jak z typového nábytku, 

tak atypické zakázky doplněné o atypickou 

truhlářskou výrobu a dodávky z umělého kamene.

The company Tecno line interier, s.r.o., built the 

interiors of the entrance reception and Wellness 

in Balance Club Brumlovka. The company used 

special materials such as the artificial stone Corian.

 For its beneficial qualities, hygienic requirements 

and great demands, the artificial stone was also 

used for the swimming pool bar, the steam bath, 

and all worktops. Further materials used during 

the renovation include IPE tropical wood, special 

veneer edges, and Fenix NTM compact boards. 

The latter have excellent qualities including an 

anti-fingerprint effect.

The company Tecno line interier, s.r.o., 

established in 1996, designs and equips interiors 

Firma Interiéry – Lapka s.r.o. byla založená roku 

2014. Její výrobní areál v Písku je zaměřen na 

výrobu nábytku od návrhu až po jeho realizaci. 

Za založením firmy stojí pánové Lapka a Fritz, 

kteří spojili své zkušenosti a podílí se s týmem 

zaměstnanců na významných projektech, mezi 

něž patří i projekty v Balance Clubu Brumlovka. 

Motto společnosti zní: „základem je kvalitní 

výroba, a především spokojený zákazník,“ proto 

věříme, že se vám v novém Balance Clubu 

Brumlovka bude líbit.

Balance Club Brumlovka demanded the overall 

reconstruction and modernisation of the ladies’ 

and men’s locker rooms including the sanitary 

facilities from Interiery Lapka s.r.o. company. 

In collaboration with an architect, a project was 

drawn up that included 453 lockers, washbasin 

counters with lit mirrors, large-format mirrors, 

promotional walls with a single cohesive design, 

and TV panels as well as cabinets for irons that 

are in each of the locker rooms. After the project’s 

approval, the preparation of all the materials and 

accessories was initialised.

To provide an example, the lockers were equipped 

with unusual onyx-coated black hinges and 

special central-controlled chip electronic locks. 

The lockers include a practical shelf in a visible 

spot, which prevents the clients from forgetting 

anything inside. Moreover, there are practical 

hooks and hangers on a bar for clothes. A new 

method of ventilation is used for the lockers 

without any visible plastic air vents or grilles that 

were visible to clients in the past.

The showers were equipped with bathroom 

walls made of the prime-quality material Corian. 

The washbasin with Corian countertops form  

a large space whose special design prevents the 

settling of impurities and bacteria and are easy  

to maintain. Interesting facts: more than 2,000 m2 

of planar material, 13 km of edging material, and 

more than 60,000 fasteners were used in total.

The company Interiéry – Lapka s.r.o. was 

established in 2014. Its production facilities in 

Písek focus on furniture manufacturing from the 

design stage to the final stage. The company 

was established by Mr Lapka and Mr Fritz who 

combined their experiences and who currently 



in a unique object that will be an extraordinary 

experience for the visitors.

HG Atelier Design of the Houdek Brothers 

focuses on the production of light art objects 

and design lights. The company with a long 

tradition has been in the market since 1998 

and is a direct producer that owns a designer 

office and a professional production department.  

The company’s facility includes a recently  

opened public gallery to present some of the art 

objects they produce. 

The studio is based on traditional techniques 

of glass and metal processing and successfully 

expands upon it by incorporating new 

technologies and production principles. 

Each project is dealt with individually, 

emphasising the top-class arts and crafts 

processing. The studio focuses on exceptional 

projects both design and construction wise.  

HG Atelier Design begins where others are  

at their end. Design and construction work, 

production, and naturally the subsequent 

následná instalace se samozřejmostí záručního 

servisu. Za prací ateliéru stojí více než šest set 

let tradice výroby a zpracování skla v překrásném 

kraji - v podhůří Lužických hor, z níž je čerpána 

mnohá inspirace a řemeslo, které je s pokorou 

předáváno dál.

The object DROPS designed by HG Atelier Design 

for Balance Club Brumlovka has been inspired by 

drops of water stopped in time. This ephemeral 

moment was captured thanks to the magic of the 

selected material – glass – that very much looks 

like water. This fascinating property of the glass 

material along with the flawless transmission 

of light inside the mass fulfilled all ideas and 

imprinted the studio’s vision onto the sculpture. 

With the use of a special technique, each drops 

includes randomly created bubbles. Each drop 

bears a unique and unparalleled style of this  

very traditional glass-blowing technology.  

The mastery of Bohemian glassmakers and the 

flawless and pure craftsmanship used for the 

stainless steel hand-polished structure resulted 

installation are part of the production process and 

warranty service. The studio is grounded in more 

than six hundred years of glass production and 

processing in a beautiful region at the foothills 

of the Lusatian Mountains from which it draws 

inspiration along with a profession that is passed 

on with humbleness.

Balance Club Brumlovka je Jedním z dlouho-

dobých zákazníků společnosti Luna Atelier s.r.o. 

Právě v prostorách Balance Clubu Brumlovka jsou  

k vidění jedny z nejzajímavějších realizací. 

Příkladem jsou navigační kapky z opálového 

plexiskla se zafrézovanými diodami nebo 

oboustranné samolepící folie na prosklených 

plochách, které jsou zhotoveny vícevrstvým 

tiskem na čirou folii. Samolepka je potištěna 

na jeden průchod strojem a umožňuje mít po 

nalepení jedné samolepky na čirý podklad z každé 

strany jiný motiv.



 

Prvotní poptávka Balance Clubu Brumlovka  

u společnosti Omega Inox, s. r. o. byl požadavek 

na renovaci nerezových rámů do pánských  

a dámských sprch. I když se tento požadavek 

jevil jako rozumné řešení, na základě zkušeností 

bylo zřejmé, že by konečný výsledek neodpovídal 

představám pracovníků Balance Clubu Brumlovka. 

Domluvilo se proto jiné řešení, kterým byla 

kompletní výměna veškerých nerezových prvků  

v pánských a dámských šatnách. 

O tom, jak se spolupráce vyvíjela, hovořil Milan 

Barabáš, jednatel společnosti Omega Inox, 

který byl na místě i při realizaci veškerých prací:  

„S potěšením mohu říct, že toto byl počátek 

naší vzájemné bližší spolupráce, kdy jsme kromě 

výměny nerezových zástěn dodali také několik 

nerezových doplňků, jejichž tvar a provedení  

bylo ponecháno na našich zkušenostech  

a návrzích. A protože zákazníkům nabízíme 

„komplexní řešení“, po instalaci nerezových prvků 

jsme zde vypomáhali i jako montéři hygienických 

nerezových doplňků do sprch a toalet. Vše se 

podařilo dokončit včas a jsme rádi, že i my jsme 

mohli přispět ke zvýšení komfortu pro všechny 

nadšené sportovce, kteří Balance Club Brumlovka 

jistě rádi navštěvují.“

Firma Omega Inox, s. r. o., je ryze česká firma 

s letitými zkušenostmi. Zabývá se především 

kusovou zakázkovou výrobou z nerezové oceli 

a případně jejich následnou montáží jak pro 

soukromé, tak zvláště pro právnické osoby  

s cílem uspokojit velmi specifické požadavky 

těchto zákazníků. Na trhu je známa svou 

spolehlivostí, kvalitou výroby a otevřeným 

přístupem vůči zákazníkům.

Kvalita produktů a služeb je každodenním cílem 

společnosti. Kontinuální zlepšování i trvalá 

orientace na zákazníka jsou základní součástí 

firemní filozofie. Jako firma se zodpovědným 

přístupem k naší budoucnosti se společnost 

Omega Inox také maximálně snaží eliminovat 

negativní dopad výroby na okolí a životní prostředí.

Společnost Luna ateliér s.r.o. byla založena  

v roce 1997 jako firma zabývající se výrobou 

orientačních a navigačních systémů, včetně 

jejich návrhů a grafického zpracování. V průběhu 

let byla firma vybavována novými výrobními  

a tiskovými stroji v souladu s nejnovějším 

světovým vývojem a ve svém oboru se stala 

uznávanou značkou. 

V závislosti na tom byla činnost ateliéru 

nasměrována především na atypickou výrobu 

reklam, vybavení obchodů a předváděcích center. 

Na základě získaných zkušeností a neustálému 

rozšiřování portfolia se okruh zákazníků rozšířil 

i na architekty. Díky vzájemné spolupráci 

pak společnost produkuje i velké množství 

netradičních a zajímavých dekoračních prvků pro 

interiéry i exteriéry.

Balance Club Brumlovka is among Luna Atelier’s 

long-term customers, showcasing some of 

the company’s most remarkable products: for 

example, the navigation drops from opal Plexiglas 

with milled diodes and double sided sticky foils on 

glass walls produced by the technology of multi-

layer printing on transparent foil. 

The sticker is printed in one stroke and enables 

having different motifs on both sides when 

applied onto a transparent material.

Luna Atelier was established in 1997 as  

a company producing signs and navigation 

systems including design and graphic processing. 

Over time, the company became equipped with 

new production and printing machines to comply 

with the latest world’s development and has 

become widely acknowledged in the field.

 

As a result, the studio’s activities mainly focus  

on atypical advertising signs as well as the 

equipment of shops and showrooms. Based 

on experience and the continuous portfolio 

expansion, the company’s customers also include 

architects. 

In collaboration with the latter, the 

company produces a large number of  

non-traditional and interesting decoration 

elements for interiors and exteriors.

The Balance Club Brumlovka original demand 

for Omega Inox company was to renovate the 

stainless steel frames in the men’s and women’s 

showers. Although this requirement seemed 

reasonable, the company’s experience showed 

that the final result would not correspond to the 

ideas of Balance Club Brumlovka representatives.

As a result, a new solution was agreed upon that 

was a complete replacement of the stainless  

steel elements in the men’s and women’s locker 

rooms.

 
Milan Barabáš, the Omega Inox executive 

who was present on the site, describes the 

development of the cooperation as follows: 

‘I am pleased to say that it was the beginning 

of our closer collaboration. In addition to the 

replacement of stainless steel screens, we also 

fitted several stainless steel elements whose 

shape and implementation was left upon our 

experience and designs. Because we provide 

our customers with ‘complex solutions’, we also 

assisted as assemblers of hygienic stainless steel 

elements in the showers and toilets. Everything 

was completed on time, and we are happy to 

have contributed to the improved comfort for all 

enthusiastic sportsmen who certainly enjoy to 

come to Balance Club Brumlovka.’ 

Omega Inox, s. r. o., is a Czech company with 

many years of practice. It focuses on custom 

manufactured stainless steel components and 

assemblies for physical entities and primarily  

for legal entities and seeks to meet their very 

specific requirements. The company is renowned 

for its reliability, production quality, and open 

approach to customers.

The quality of its products and services is the 

everyday objective of Omega Inox. As a company 

with a responsible approach to our future, 

Omega Inox seeks to eliminate to the maximum 

the negative impact of production on the  

environment.

Video našeho 
nového klubu 
Video of our 
new club



Od ledna 2020 spolupracuje Balance Club 

Brumlovka také s obchodem Květiny Romantika, 

který je výhradním dodavatelem veškeré zeleně, 

jenž je nedílnou součástí příjemné atmosféry  

v Klubu. Na starost má i pravidelnou květinovou 

výzdobu, kterou členové obdivují na klubové 

recepci a stará se o velkolepou zeleň na sluneční 

terase.

Květinový obchod plný nápadů Květiny Romantika 

byl otevřen v roce 2012 v budově Filadelfie  

a jeho chod má na starost sympatická Judita 

Waissi. Obchod vám nabízí:

•   kompletní květinový servis,

•   pravidelnou výzdobu recepcí, kanceláří,    

    restaurací,

•   výzdobu firemních akcích,

•   dekorace a dárkové zboží,

•   doručování květin a dárků,

•   balení dárkového zboží.

Since January 2020, Květiny Romantika shop has 

been collaborating with Balance Club Brumlovka. 

It became the exclusive supplier of all decorations 

that are inseparable parts of the club’s pleasant 

atmosphere. She also creates regular flower 

decorations that are admired by the club members 

at the reception desk, and she also takes care  

of the grandiose greenery on the sun terrace.

The shop Květiny Romantika was open in 2012 

in Filadelfie Building in BB Centrum. Judita Waissi 

is in charge of the flower services provided to  

BB Centre. Her remarkable flower shop full of 

ideas is located in the Filadelfie Building. In her 

shop, Judita offers:

•   all-inclusive flower service,

•   regular decoration of receptions, offices,  

    restaurants,

•   decoration of company events,

•   decorations and gifts,

•   shipment of flowers and gifts,

•   gift wrapping.



Atraktivní vzhled

Možná je to trochu povrchní, ale u bytu není 

podstatná pouze jeho funkčnost, nýbrž také 

vzhled. Ruku na srdce, kdo z nás si občas  

nevybírá věci jenom na základě toho, že se mu 

prostě líbí? Vzhledem k tomu, že doma trávíme 

podstatnou část svého života, měl by byt  

a potažmo celý rezidenční objekt lahodit našemu 

oku. A nejen našemu – kdo by se občas nechtěl 

pochlubit svým známým a kamarádům, jak 

pěkně a trochu neobvykle bydlí? V případě 

Rezidence Olivy je to zaručeno. Stavba zaujme 

už svým neobvyklým oválným půdorysem, který 

evokuje plod olivovníku, jenž jí koneckonců 

propůjčil název. Uvnitř se navíc můžete těšit  

na velkorysé atrium se zelení, prosklenou 

střechou a panoramatickými výtahy fungující  

jako srdce domu a přirozené místo setkávání 

obyvatel. Celý objekt je navržen tak, aby působil 

světle a vzdušně. 

Občanská vybavenost na dosah ruky

Krom klidu, soukromí, prostorných bytů  

a atraktivního vzhledu má Rezidence Oliva pro  

své obyvatele ještě jednu velkou přidanou 

hodnotu – nabízí maximální občanskou 

vybavenost. Lokalita Brumlovka, kde bytový  

dům vyrůstá, disponuje širokou škálou obchodů 

a služeb. Je tady supermarket, drogerie, 

Všichni chceme žít v krásném prostředí, 

ideálně obklopeni klidnou přírodou, ale 

zároveň v dostatečné blízkosti městského 

ruchu, abychom nemuseli kvůli každé 

maličkosti, kterou zapomeneme koupit, 

urazit desítky kilometrů do obchodu. 

Rezidence Oliva, nový bytový projekt 

Koncernu Passerinvest, který právě vyrůstá 

u Parku Brumlovka v Praze 4 a bude 

dokončen ke konci roku 2022, nabídne 

svým budoucím obyvatelům moderní 

bydlení v klidné, ale plně vybavené čtvrti  

s výbornou dopravní dostupností.

Bydlení v soukromí a s přírodou za okny

Velká paneláková sídliště, kde jeden objekt 

vypadá jako druhý a na vcelku malém prostoru 

se tísní tisíce lidí, sice nabízí spoustu bytů, ale 

rozhodně nejsou ideálním řešením pro každého. 

Pokud dáváte přednost komornějšímu prostředí 

s velkým důrazem na soukromí, Rezidence Oliva 

vám bude vyhovovat. Objekt disponuje pouze  

72 byty s dispozicemi od 1+kk po 4+kk s obytnou 

plochou od 32 m2 po 119 m2 a navíc leží hned 

vedle parku. Každý byt je vybaven balkónem  

či lodžií, abyste mohli být přírodě ještě  

o kousek blíž.

pobočka České pošty i několika bank, obchody  

s oblečením či sportovnímvybavením a řada 

restaurací a kaváren. Nachází se tu také škola 

a školka, dva parky, sportovní stadion nebo 

velké dětské hřiště. Navíc se zde pravidelně 

konají nejrůznější akce sportovního, kulturního  

a vzdělávacího charakteru a pravidelné trhy  

a food festivaly. Pokud by zdejší bohatá nabídka 

přece jenom nestačila, příjemnou procházkou  

se za pár minut dostanete na stanici metra  

linky C Kačerov, případně vám k tomu stačí ujet 

jednu zastávku autobusem.

Podrobné informace k jednotlivým bytům včetně 

vizualizací a potřebných kontaktů najdete na 

webových stránkách www.rezidenceoliva.cz. 

Můžete si také domluvit schůzku v Showroomu 

Rezidence Oliva, který se nachází v obchodní 

pasáži budovy Brumlovka. 

Možná jste právě našli svůj nový domov!

Everyone wants to live in a beautiful 

environment, ideally surrounded by calm 

nature but still close enough to the bustle 

of the city so that one needs not travel tens 

of kilometres to get to the shop for every 

little thing. Residence Oliva, a new housing 

project of the Concern Passerinvest that 

is under construction in Brumlovka Park 

in Prague 4 and that will be completed by 

the end of 2022, offers modern housing in  

a calm quarter with public facilities and 

great transport accessibility.

Living in Private with Nature Outside Your Window 

Although large housing estates with identical 

buildings and thousands of people crammed 

in a relatively small space offer a great number 

of flats, they definitely are not an ideal solution 

for everyone. Should you prefer a smaller 

area with a great emphasis on privacy, you will 

love Residence Oliva. The compound has only  

72 one to four-room flats sized 32 m2 to 119 m2 

and is situated right next to the park. Each flat  

has a balcony that brings you even closer  

to nature.



Oliva Is Growing Near Brumlovka Park 

U PARKU BRUMLOVKA 
ROSTE OLIVA



Attractive Look

It may sound a bit superficial, but functionality  

is not the only important quality of a flat; the look 

is as well. Hand on heart, do not we all once in  

a while choose things based on their appearance? 

Since we spend the majority of our lives at 

home, the flat or rather the entire residential 

building should be easy on our eyes. And not 

only ours – do not we all want to show off a bit 

a nice and rather unusual home we live in to our 

friends? Residence Oliva guarantees all of this.  

The structure has an attractive oval ground plan 

which evokes the olive tree fruit that gave it its 

name. Inside you can admire a generous atrium 

with greenery, glass roof, and panoramic lifts –  

all the heart of the house and a natural meeting 

point of its residents. The entire building design 

is light and airy.

Public Facilities Within Reach 

In addition to calmness, spatial flats, and attractive 

appearance, Residence Oliva has another great 

additional value for its inhabitants – the maximum 

of public facilities. The Brumlovka locality where 

the residential house is being constructed has  

a wide range of shops and services:  

a supermarket, the chemist’s, a post office and 

several banks, shops selling clothing and sports 

gear, and many restaurants and cafés. There  

is also a school and a kindergarten, sports 

stadium, and a large playground. Additionally, 

many sports, cultural, and educational events 

are organised there as well as street markets and 

food festivals. Should you still find this wide offer 

insufficient, the area lies only a couple minutes  

of walking or one bus stop within the Kačerov 

stop of the metro C-line.

For more detailed information about the flats 

including visualisations and contact information, 

go to the website www.rezidenceoliva.cz.  

You can also make an appointment in the 

Residence Oliva Showroom at the Brumlovka 

shopping mall.

You may have just found your new home!
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