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NAJPREDÁVANEJŠIE PROJEKTY NA SLOVENSKU

417 NÍZKOENERGETICKÝCH DOMOV

36 PASÍVNYCH DOMOV

3 AKTÍVNE DOMY

ISBN 978-80-970256-3-2

JEDNOTNÁ CENA PROJEKTOV 999,- €

ŠTANDARDNÉ DODANIE 5 DNÍ

VŠETKY PROJEKTY V MIERKE 1:50

Inteligentné domy tretieho tisícročia

> možnosť doobjednať pre všetky projekty

21 NOVINIEK

www.EurolineSlovakia.sk
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VILA 1351

Novinky 2013
RODINNÉ DOMY EUROLINE

RD: SpoloãnosÈ Euroline je známa ako spoloãnosÈ, ktorá ponúka kvalitné projekty ro-
dinn˘ch domov s plnou podporou pre klientov. A tieÏ je známa t˘m, Ïe kaÏd˘ rok nás pre-
kvapí nejakou novinkou. âo môÏeme oãakávaÈ v roku 2013? Euroline: Na rok 2013 máme
pre na‰ich klientov viac príjemn˘ch prekvapení. Okrem nov˘ch návrhov rodinn˘ch domov
je to jednotná cena za projekt. V‰etky projekty stoja rovnako: 999 €. TieÏ okrem základ-
ného variantu rodinného domu pridávame variant: odoln˘ dom, pasívny dom, nízkoener-
getick˘ dom a aj moÏnosÈ variantu inteligentného domu. V‰etky informácie sú v novom
Katalógu 2013 alebo na wwwwww..EEuurroolliinneeSSlloovvaakkiiaa..sskk
RD: Pri takej variabilite va‰ich domov ste e‰te vedeli priniesÈ nieão nové? Euroline: Áno,
priná‰ame nov˘ AKTIV – dom, ktor˘ spæÀa uÏ dnes podmienky Európskej únie, ktoré 
stanovila pre rodinné domy od roku 2020. Je to uÏ tretí dom v tejto rade. Pridali sme tieÏ
14 BUNGALOVOV, ktoré sú uÏ niekoºko rokov hitom na Slovensku. Nezabudli sme ani 
na obºúbené domy PRAKTIK a pre nároãnej‰ích na elegantné VILY.
RD: No neviem, ako si ºudia vedia vybraÈ z takého mnoÏstva projektov˘ch rie‰ení. 
Euroline: V dne‰nej digitalizovanej dobe to nie je problém. Na internete je r˘chle aj pod-
robné vyhºadávanie podºa zadan˘ch parametrov. Rovnako je r˘chle a podrobné vyhºadáva-
nie k dispozícii aj na DVD, kde je zároveÀ aj katalóg 2013 a tieÏ interaktívne aplikácie pre kaÏd˘
dom. To znamená, Ïe kaÏd˘ dom sa dá zmeraÈ, vyfarbiÈ, osadiÈ na pozemok, zariadiÈ...
RD: Ako sa dá ku DVD Katalóg 2013 s aplikáciami dostaÈ? Euroline: Katalóg DVD je
zdarma k dispozícii pre kaÏdého, kto nav‰tívi na‰e sídlo, alebo na‰e obchodné zastúpenie,
alebo ho za‰leme domov kaÏdému za 1 €, ak zaplatí cez internetbanking. Samozrejme,
Ïe je k dispozícii aj exkluzívny tlaãen˘ katalóg 2013. V‰etky moÏnosti získania katalógu náj-
dete na wwwwww..EEuurroolliinneeSSlloovvaakkiiaa..sskk
RD: Predpokladám, Ïe aj na va‰ej internetovej stránke sa dá prelistovaÈ katalóg, tak ako
v minul˘ch rokoch. Euroline: Na na‰ej stránke nájdete nielen katalóg, ale oveºa viac in-
formácií, ktoré vás môÏu zaujímaÈ pri v˘bere domu, vybavovaní legislatívnych vecí
a v˘stavbe vá‰ho b˘vania. Pre t˘ch, ktorí majú radi v‰etky informácie vÏdy pri sebe, sme
pripravili bezplatnú aplikáciu pre iPhone, ktorú si môÏu pomocou QR-kódu stiahnuÈ do mo-
bilu. Veríme, Ïe si kaÏd˘ nájde to, ão hºadá.

BUNGALOV 1270


