
NAJPREDÁVANEJŠIE RODINNÉ DOMY NA SLOVENSKU

Nový katalóg rodinných domov
EUROLINE - 952 projektových riešení

95
2P

R
O

JE
K

TO
V

Ý
CH

 R
IE

ŠE
N

Í

RO
DI

NN
ÝC

H 
DO

M
OV NAJPREDÁVANEJŠIE PROJEKTY NA SLOVENSKU

23 NOVINIEK
165 BUNGALOVOV

 70 DOMOV DO 85  000 €

ISBN 978-80-970256-5-6
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RODINNÉ DOMY

Spoločnosť Euroline Slovakia známa svojimi kvalitnými projektami vydáva ku vianočným dňom nový 
katalóg rodinných domov EUROLINE - 952 projektových riešení. Nie je jednoduché nájsť pri takom počte 
svoj vysnívaný dom. Preto je katalóg spracovaný veľmi prehľadne a každý sa v ňom ľahko zorientuje.

Nový 472-stranový katalóg je vhodným 
darčekom pod stromček, keďže je  
v predaji už od 15.12. 2014.  Pre mobilné 
zariadenia je prístupný od januára 2015. 
Objednať si ho môžete na 
www.EurolineSlovakia.sk  
alebo na bezplatnom telefónnom čísle 
0800 135 955, prípadne mailom  
na adrese  info@eurolineslovakia.sk

Firma EUROLINE – rodinné domy, ktorá 
sa zaoberá projektovaním a výstavbou 
rodinných domov,  v septembri tohto roku 
odovzdala projekt už svojmu 28-tisícemu 
zákazníkovi. Za svoje 19 ročné pôsobenie 
na trhu si získala povesť firmy, ktorá 
poskytuje klientom nadštandardnú kvalitu 
projektov.  Z 952 projektových riešení, 
ktoré v katalógu ponúka od 15.12.2014, si 
vyberie snáď každý. Nájdete ich aj na www.
EurolineSlovakia.sk. Od 1.1.2015 aj s 23 
novinkami.
Euroline ponúka už 165 typov 
obľúbených bungalovov. Tiež má v po-
nuke jednopodlažné nízkonákladové 
domy – Smartline. Nechýbajú klasické 
dvojpodlažné domy na rôzne typy pozem-
kov. A už niekoľko rokov náročnej klientele 
ponúka moderné vily. Nová kategória 
Dual je odpoveďou na žiadané dvojdomy. 
Záujemcom, ktorý svoju predstavu nenašli 
v katalógu Euroline 952 navrhnú individuál-
ny dom podľa ich predstáv.
Spoločnosť  Euroline – rodinné domy 
poskytuje klientovi komplexné služby od 
osadenia objektu na pozemok s prípojkami 
inžinierskych sietí potrebnému k staveb-
nému povoleniu, cez výstavbu domu až 
po energeticky certifikát potrebný ku 
kolaudácii.


