Firemná prezentácia

RODINNÉ DOMY

Spoločnosť Euroline Slovakia je známa svojimi kvalitnými projektami - podrobne spracovanými
v mierke 1:50, s dobre vyriešenými detailami, s podrobnými výkazmi materiálov atď. A nehovoriac
o tom, že svoj projekt môžete mať doma už do 5 dní, čo je samozrejmosťou. Vyše 26 500 spokojných klientov býva, stavia alebo vybavuje stavebné záležitosti okolo svojho domu práve z dielne
Euroline. Knižka zliav, ktorú každý dostane k projektu, umožňuje dom postaviť lacnejšie.
S novým katalógom rodinných domov na rok 2013 spoločnosť Euroline Slovakia prináša
aj nové skutočnosti:

846 RODINNÝCH DOMOV

Rodinné domy
Euroline 2013
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ZDARMA !

417 NÍZKOENERGETICKÝCH DOMOV
36 PASÍVNYCH DOMOV
3 AKTÍVNE DOMY

21 NOVINIEK
JEDNOTNÁ CENA PROJEKTOV 999,- €
ŠTANDARDNÉ DODANIE 5 DNÍ
VŠETKY PROJEKTY V MIERKE 1 : 50
Inteligentné domy tretieho tisícročia
> možnosť doobjednať pre všetky projekty

ISBN 978-80-970256-3-2

9 788097 025632

www.EurolineSlovakia.sk

Jednotná cena projektov je 999 € – určite každého klienta zaujme jednotná
cena projektov. Projekt za 999 € obsahuje 3 paré realizačného projektu v mierke
1:50, ďalej 3 paré projektu pre stavebné povolenie v mierke 1:100, taktiež obsahuje
výkaz výmer a položkový rozpočet. Inštruktážne video a podpora pri výstavbe sú tiež
súčasťou Projektu za 999 € a určite stavbu uľahčia.

Bungalov 1375

Vila 1351

Bungalov 1374

21 nových rodinných domov – medzi
novinkami je 14 nových bungalovov, čím počet
bungalovov v celom katalógu stúpol na 145.
Tiež sú medzi novinkami obľúbené poschodové
Praktiky a elegantné Vily. Nechýba ani nový Aktív.
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4 nové bytové domy
– súčasťou katalógu sú aj
Bytové domy (21 typov)
o ktoré je v poslednej dobe
veľký záujem.

Bytový dom Standard 223

Ocenenie – v katalógu je
uverejnené ďalšie ocenenie
pre spoločnosť Euroline,
ktoré získal dom Aktiv 2020.
V roku 2012 získal tento
dom od odbornej poroty titul
TOP DŮM za architektonické
stvárnenie, technické
parametre a úžitkovú hodnotu
v odbornej súťaži časopisu
DŮM a ZAHRADA.

Vydavatelství HomeDeco SMP a. s. a redakce časopisu DŮM&ZAHRADA
udělují titul

projektu Aktiv
od společnosti Euroline Bohemia, spol. s r.o.
V hlasování poroty získal tento dům nejvyšší počet hlasů a uvedený titul mu náleží po celý rok.
V Praze 13. března 2012
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Frank Hitzert

Petr Zavadil

člen představenstva HomeDeco SMP a. s.

šéfredaktor časopisu DŮM&ZAHRADA
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Aplikácia pre iPhone
zdarma – stiahnite si aplikáciu

Aktiv 2022

do svojho mobilu a môžete
sa k potrebným informáciám
o rodinných domoch Euroline dostať
kdekoľvek a kedykoľvek.

Vila 1352

Inteligentné domy – od roku 2013 je okrem ponuky pasívneho variantu,
nízkoenergetického variantu a odolného variantu rodinného domu v ponuke
možnosť spracovať aj variant inteligentného domu.

Všetko a podrobnejšie nájdete
v novom katalógu, alebo na
Praktik 1313

www.EurolineSlovakia.sk
domabyt.sk
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