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NOVÁ TRIEDA RODINNÝCH DOMOV
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458 strán
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Spoločnosť Euroline Slovakia známa svojimi kvalitnými projektami vydáva ku vianočným dňom nový katalóg 
rodinných domov EUROLINE - 906 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 458-stranový katalóg je vhodným 
darčekom pod stromček, keďže je  
v predaji už od 15.12. 2013.
Pre mobilné zariadenia je prístupný od 
januára 2014. Objednať si ho môžete na 
www.EurolineSlovakia.sk  
alebo na bezplatnom telefónnom čísle 
0800 135 955, prípadne mailom  
na adrese  info@eurolineslovakia.sk

Jednotlivé domy sú zoradené podľa kategórii.  
Ku známym kategóriám ako je obľúbený  
Bungalov, Aktiv, Praktik, Vila, atď. pribudla ten-
to rok nová trieda SMARTLINE. To znamená, že  
v katalógu EUROLINE je v ponuke už 18 kategó-rii 
domov. Kategória Smartline vznikla ako odpoveď 
na dnešnú dobu a kopíruje požiadavky spoločnosti. 
Domy Smartline sú praktické, menšie, teda finančne 
menej náročné, ale pritom spĺňajú nároky na kvalitu 
výstavby súčasnosti. Vďaka SMARTLINE je bývanie 
v rodinnom dome dostupné aj v čase „krízy“. 
Katalóg EUROLINE - 906 projektových riešení 
prináša 27 noviniek. Novinkami sa rozšírila trieda Ak-
tiv, počet Bungalovov stúpol na 146, pribudli Optim-
aly a Vily. Ku každému domu v základnom štandarde 
si môžete objednať ďalšie varianty. Napríklad odolný 
dom (odolnejší proti poveternostným vplyvom, ako 
vyžadujú naše normy), inteligentný dom (inteligentné 
riadenie osvetlenia, kúrenia, žalúzii atď.), ďalej nízko-
energetický a tiež pasívny dom. Jednotlivé možnosti 
nájdete priamo na stránke katalógu pri každom 
dome. 
Takmer pre každého je určujúca cena pri výbere 
domu. V úvode katalógu nájdete domy zoradené 
podľa cien. Tento prehľad veľmi urýchli hľadanie. Je 
pravda, že cena domu je rozličná v rôznych lokalitách 
Slovenska. Preto Euroline zadarmo ponúka Výkaz 
výmer (materiál a práca pre cenu na kľúč) k trom 
domom, ktoré si vyberiete. Pridaním kategórie Smart-
line má spoločnosť v ponuke už 60 rodinných domov 
do 80 000 € (cena na kľúč).
Euroline ponúka kvalitné a podrobné projekty 
v čitateľnej mierke 1:50 s detailami, ku ktorým dodá-

va plnú podporu pre klientov aj pri priebehu stavby.  
V digitálnej forme dostane klient výkazy jednotlivých 
prvkov stavby, napr. okien, strechy, tehál, atď. Tým 
pádom si vie od stola cez internet ľahko zistiť ponu-
kové ceny od viacerých firiem  a aj tým zlacniť náklady 
na výstavbu. Rovnako ho Euroline sprevádza až po 
kolaudáciu vyhotovením Energetického certifikátu.
Pre zaujímavosť – celkový obsah kvalitného projektu 
za jednotnú cenu 999 € váži okolo 10kg. 


