Premeňte váš projekt

na svoj vysnívaný dom

TEHLOVÝ DOM EUROLINE

Rýchlo a jednoducho od plánov až po realizáciu
jedinečný projekt
kvalitné prírodné stavebné materiály
profesionálna realizácia
certifikát kvality domu
www.tehlovydomeuroline.sk

tehlový dom euroline

VÁŠ VYSNÍVANÝ DOM

Stavba domu je dôležitým míľnikom v ľudskom živote a predstavuje zložitý proces. Na začiatku je
tvorba projektovej dokumentácie a následne zásadné otázky: aký materiál použiť a akú stavebnú
firmu osloviť, aby stavba prebehla bez komplikácii a výsledok zodpovedal kvalite a našim očakávaniam.
Nie každý má však čas a chuť overovať si služby stavebných firiem a študovať stavebné postupy. Ak hľadáte
profesionálne a bezpečné riešenie so zárukou a možnosťou získať certifikát kvality, je pre Vás ideálne
zapojiť sa do projektu Tehlový dom Euroline.

Čo je tehlový dom Euroline?
JEDNODUCHÉ A PREMYSLENÉ RIEŠENIE

REALIZÁCIE VÁŠHO VYSNÍVANÉHO DOMU

Tehlový dom Euroline zahŕňa:
Osobné služby regionálneho špecialistu
a kompletný servis na jednom mieste

Balík 1

stavebné materiály na hrubú stavbu

Balík 2

stavebné materiály + realizáciu tehlového domu

stavebné materiály

NA TEHLOVÝ DOM EUROLINE

Balík 1 obsahuje stavebné materiály pre hrubú stavbu:
tehly pre obvodové steny, nosné steny, nenosné priečky, preklady, keramický stropný systém, krov, keramická
strešná krytina, strešné okná, komín, odkvapové žľaby, klampiarske prvky, keramické fasádne obklady

Vyberte si z ponuky stavebných materiálov v kategóriach:

štandart – najpredávanejšie modely stavebných materiálov na Slovensku za najnižšie ceny
premium – exkluzívne prémiové produkty za zvýhodnené ceny

Vyskladajte si svoj tehlový dom a nechajte si vypracovať najvýhodnejšiu cenovú ponuku
na trhu na materiál hrubej stavby.

Balík 1 ponúka tieto výhody:
individuálny prístup a poradenstvo pri výbere stavebných materiálov
výpočet spotreby materiálu pre konkrétny variant
špeciálne ceny na stavebné materiály
vypracovanie cenovej ponuky
doprava materiálu na stavbu ZDARMA

realizácia

TEHLOVÉHO DOMU EUROLINE

Balík 2 obsahuje stavebné materiály pre hrubú stavbu
a realizáciu profesionálnou firmou.
Vyskladajte si svoj vysnívaný tehlový dom z balíka 1 „stavebné materiály“ v kategóriách štandard, alebo
premium a postavte s nami Váš dom rýchlo a výhodne.

Nechajte to na profesionálov a získajte:

jednoduché riešenie, od projektu až po hrubú stavbu – „všetko na jednom mieste“
istotu odbornej realizácie s overenými stavebnými firmami z Vášho regiónu

Na základe odbornej obhliadky Vašej hrubej stavby Vám bude vystavený Certifikát kvality
domu, ktorý Vám garantuje, že boli použité všetky odporúčané materiály a dodržané správne
technologické postupy na Vašej stavbe.

Balík 2 ponúka tieto výhody:
individuálny prístup a poradenstvo pri výbere materiálov

výber profesionálnej realizačnej firmy

výpočet spotreby materiálu pre konkrétny variant

realizácia stavby s dodržaním ceny a termínu

špeciálne ceny na stavebné materiály

odborné poradenstvo pri výstavbe

vypracovanie cenovej ponuky

energetický certifikát

doprava materiálu na stavbu ZDARMA

certifikát kvality domu


BÝVANIE V TEHLOVOM DOME, KTORÝ DÝCHA
Tehlový dom Euroline postavený z prírodných materiálov ponúka okrem množstva benefitov
predovšetkým zdravé bývanie, ktoré je vhodné aj pre alergikov.
Kvalita použitých materiálov a ich jedinečné vlastnosti overené stáročiami garantujú extrémne
dlhú životnosť stavby a zaručia spokojné bývanie po celé generácie.

INŠPIRUJTE SA V PESTROM SVETE
STIEN, STRIECH A FASÁD

Úsporné bývanie – murované steny z pálených
tehál fungujú ako prírodné klimatizačné zariadenie a udržujú vnútorné priestory v lete príjemne chladné a v zime teplé.

Zdravé bývanie – dom z prírodných materiálov reguluje vlhkosť vzduchu v interiéri a tým
v dome vytvára príjemné vnútorné prostredie a optimálnu mikroklímu bez plesní.

Produkty sa vyrábajú z hliny, tradičným postupom vypaľovania s použitím najmodernejších
technológií. Ich unikátne vlastnosti sa nemenia počas celej životnosti stavby.
Výnimočnosť pálenej hliny ju po stáročia predurčuje, ako najvhodnejšiu surovinu pre výrobu
vysoko kvalitných stavebných materiálov so zárukou nezávadného, zdravého bývania.

Overená dlhá životnosť - správne navrhnutý
a kvalitne zhotovený tehlový dom má životnosť viac ako 100 rokov, pričom nároky na
údržbu počas tejto životnosti sú minimálne.
Váš tehlový dom poslúži aj vašim deťom či
vnukom.

Na stavbu rodinného domu sú použité
kvalitné keramické materiály z prírodných
surovín.

Ničím nerušené a pokojné bývanie
je snom každého z nás. Tehlový dom
Vám poskytuje príjemné bývanie bez
ruchu z ulice a zo susedstva.

Bezúdržbovosť a farebná stálosť – pálená
škridla a obkladové tehlové pásiky poskytujú
Vášmu domu ochranu pred poveternostnými
vplyvmi a zachovajú si svoj vzhľad desaťročia.

STAROSTI PRENECHAJTE NÁM

Každému zákazníkovi sa venuje osobný regionálny špecialista, ktorý Vám zabezpečí:
individuálny prístup, od projektu až po hrubú stavbu vybavíte „všetko na jednom mieste“
najlepšie a najvýhodnejšie riešenie pre Váš vysnívaný dom
kvalitný a nadštandardný zákaznícky servis zdarma
realizáciu prostredníctvom overenej firmy
výhodné ceny na stavebné materiály

Viac informácií o projekte Tehlový dom Euroline:
Michal Dobrovodský – manager projektu Tehlový dom Euroline
tel.: +421 2 65 93 58 75, mobil: +421 905 546 884
E-mail: michal.dobrovodsky@wienerberger.com
Ing. Martina Jakúbková – asistentka managera
mobil: +421 905 949 475
martina.jakubkova@wienerberger.com
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