
Rodinné domy
Novinky 2012 pribudnú k vyhľadávaným projektom rodin-

ných domov zoradených v 18 typových kategóriách. Všetky
novinky sú v nízkoenergetickom štandarde. Typová kategória
Ekoline si nesie už so svojim menom definíciu EKO. Architekt
pri návrhu sleduje najvhodnejšiu orientáciu voči slnku, aby čo
najlepšie využil ekologickú energiu slnka (obr. 5). Tiež je v po-
nuke nový AKTIV – aktívny dom, ktorý je sebestačný v spo-
trebe energie aj vďaka fotovoltike umiestnenej na streche
(obr. 1). Moderné VILY sú určené pre klientov, ktorých očarila
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moderná architektúra a chcú kráčať s posledným trendom.
Vily svojou eleganciou zapadnú nielen do mestského prostre-
dia, ale rovnako aj do prímestských častí (obr. 3,4). Medzi
 novinkami sú aj praktické dvojpodlažné domy PRAKTIK (obr. 2).
A nechýbajú ani obľúbené BUNGALOVY, ktorých je spolu už
131. Tento typ domu bezprostredne prepája útulnosť do-
mova s krásou okolia (obr. 7,8,9). Tvar a výška strechy  nie -
ktorých bungalovov dovolí architektom využiť aj podstrešný
priestor, v ktorom umiestnili herňu pre deti, ateliér, alebo
pracovňu (obr. 6).

Bytové domy
Firme Euroline záleží na peknom bývaní aj tých, ktorí sa roz-

hodli pre bývanie v bytových domoch. Preto rozširuje aj po-
nuku svojich bytových domov. Sú vhodné do nižších zástavieb,
v ktorých ľudia nestrácajú kontakt s blízkym okolím. Bytové
domy Euroline sú príjemnou alternatívou medzi bývaním na
preľudnených sídliskách a rodinným domom (obr. 10).
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Katalóg 2012 
Od polovice decembra nájdete všetky tieto informácie v ex-

kluzívnom Katalógu najpredávanejších projektov rodinných
domov na Slovensku. Obsahuje 802 projektových riešení ro-
dinných domov a 17 projektov bytových domov.

www.EurolineSlovakia.sk
– pre tých, čo všetko nájdu na webe
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