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Spoločnosť Euroline Slovakia 

sa zaoberá projektovaním  

a výstavbou rodinných 

domov.

Kúpou projektu sa zákazník 

nezaväzuje držať striktne 

projektu.

Naopak. V spolupráci  

s architektom môžu dom 

upraviť tak, aby bol klient 

spokojný s jeho vzhľadom  

aj cenou. 

AJ TYPOVÝ
RODINNÝ DOM
JE MOŽNÉ
„UŠIŤ NA MIERU”

V ponuke Euroline Slovakia s.r.o. je 952 
projektových riešení. Vybrať si viete  
od najlacnejších typov až po luxusné 
vily, ktoré spĺňajú kritéria aj tých naj-
náročnejších klientov. Domy môžu byť  
realizované vo variantoch od základ-
ných, nízkoenergetických, až po pasívne, 
aktívne, inteligentné, či odolné. Niektoré 
varianty je možné dokonca kombinovať.

DOM V ZÁKLADNOM ŠTANDARDE
Rodinné domy Euroline v základnom 
štandarde spĺňajú všetky kritéria vyplý-
vajúce z teplotných noriem a platnej  
legislatívy. Spotrebu energie môžeme 
ovplyvniť aj výberom pozemku, výbe-
rom a tvarom domu, správnou orientá-
ciou domu k svetovým stranám, zlepše-
ním tepelno-technických vlastností ob-

jektu (zateplenie, výmena okien, dopl-
nenie izolácie do strechy...), zvolením 
vhodného zdroja vykurovania, využi-
tím energie, ktorú z domu vypúšťame  
vetraním na predohriatie prichádzajúce-
ho vzduchu riadeným vetraním - rekupe-
ráciou.
(BUNGALOV 1576)

NÍZKOENERGETICKÝ DOM
V našich podmienkach je optimálnym 
riešením nízkoenergetický dom.  Pri níz-
koenergetickom dome nesmie hodnota 
spotreby energie na vykurovanie prekro-
čiť hranicu 50 kWh/m². (OPTIMAL 1439)

PASÍVNY DOM
Pasívny dom ponúka nízke náklady  
na vykurovanie a zároveň aj vyšší kom-

fort. K svojmu vyhriatiu využíva predo-
všetkým slnečné žiarenie a spätne zís-
kavané teplo, ktoré uniká pri vetraní bu-
dovy. Výber pozemku je taktiež v prípa-
de pasívneho domu veľmi dôležitý. Dom 
musí byť čo najlepšie orientovaný voči 
slnku, nesmie byť tienený inými budo-
vami alebo ihličnatými stromami. Ideálny 
je kompaktný tvar domu bez zalo-
mení a rôznych výstupkov. Spotrebu  
energie je možné vylepšiť aj použitím 
kvalitných materiálov a technológie.

AKTÍVNY DOM
Aktívne domy sú viac-menej pasívne 
domy novej generácie. Vyrobia viacej 
energie ako spotrebujú. Šetria energiu, 
životné prostredie a poskytujú príjem-
nú a zdravú vnútornú klímu. (AKTIV 2022)
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strop a následne nahradený zavese-
ným sadrokartónom so zateplením

•	 v	prípade	väzníkovej	 strechy	 zrušenie	
nosných stien na prízemí

•		 zmena	komínov
•		 zmena	strešnej	krytiny
•		 zmena	zariaďovacích	predmetov
•		 rozšírenie	a	predĺženie	garáže	

VÝSTAVBA RODINNÝCH 
DOMOV EUROLINE
V rámci Bratislavy a okolia realizuje-
me výstavbu našich rodinných domov  
vo všetkých spomenutých prevede-
niach. Rozdiely v konečnej cene vý-
stavby na kľúč sú hlavne v použití kva-
litných, no cenovo odlišných materiá-
lov	 a	 zariaďovacích	 predmetov.	 Samo-
statne predávané projekty sú navrho-
vané v najvyššom prevedení Premium.  
(www.domy-na-kluc-euroline.sk)

Projekty rodinných domov je možné 
objednať priamo pomocou interneto-
vej stránky www.EurolineSlovakia.sk.  
V prípade, že klient ešte nie je celkom 
rozhodnutý, môže si dohodnúť kon-
zultáciu s profesionálom u 38 obchod-
ných zástupcov po celom Slovensku, ale-
bo priamo v sídle spoločnosti Euroline:  
Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava.

www.EurolineSlovakia.sk

INTELIGENTNÝ DOM
Inteligentný dom má namiesto klasickej 
elektroinštalácie	tzv.	inteligentnú.	Vďaka 
nej dokážete vo svojom dome poho-
dlne ovládať a kontrolovať spotrebiče 
pripojené na elektrický prúd. Jedným 
systémom je možné ovládať osvetle-
nie, vykurovanie, chladenie, tieniacu 
techniku, brány, okná či zavlažovanie.  
Popritom dokáže zastrešiť rôzne tech-
nológie tak, aby ich prevádzka bola 
efektívna a aby navzájom spolupraco-
vali.

ODOLNÝ DOM
Odolný dom je variant katalógového ro-
dinného domu so silnejšími nosnými 
konštrukciami odolnými voči extrémom 
prírody ako sneh, vietor, zemetrasenie, 
či oheň. 
 
Úprava projektov rodinných domov si 
samozrejme v závislosti od jednotlivých 
štandardov vyžaduje aj primerané zvý-
šenie ceny domu. Konečné ceny na vy-
kurovanie však môžu následne klesnúť 
od 40 až po 95%.

ZMENY PROJEKTU
Typový projekt je možné prispôsobiť si 
aj určitými zmenami, na ktoré sa vystaví 
bezplatný autorský súhlas. Tie môžu byť 
prevedené v nižšie uvedenom rozsahu:
•	 zmena	 umiestnenia,	 počtu,	 veľkosti	 

a druhu okien, vrátané strešných 

•	 zmena	nenosných	priečok
•	 zmena	vnútorných	a	vonkajších	dverí,	

zrušenie dverí, alebo nahradenie dve-
rí	buď	oknami,	poprípade	 francúzsky-
mi dverami

•		 zmena	 strešnej	 konštrukcie	 na	 väz-
níkovú, čím bude zrušený betónový 
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OV NAJPREDÁVANEJŠIE PROJEKTY NA SLOVENSKU

23 NOVINIEK
165 BUNGALOVOV

 30 DOMOV DO 85  000 €

ISBN 978-80-970256-5-6

NOVÁ TRIEDA DOMOV DUAL

JEDNOTNÁ CENA PROJEKTOV 999 €
VŠETKY PROJEKTY V MIERKE 1 : 50
ŠTANDARDNÉ DODANIE DO 5 DNÍ

www.EurolineSlovakia.sk
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