
2

Každá z troch nasledovných tohtoročných noviniek predstavuje absolútne
odlišné projektové riešenie a vyjadruje práve variabilitu a kreativitu s akou je
možné k návrhom katalógových rodinných domov pristupovať tak, aby

uspokojili požiadavky čo najširšieho spektra klientov, ktorí si z nich budú vyberať
svoj dom snov.
Funkcionalisticky riešená „VILA 1152“ reprezentuje komfortný 6-izbový dom
spĺňajúci predstavy aj náročnejších zákazníkov. Prízemiu vily dominuje rodinný „open
space“, zatiaľ čo nočná časť, situovaná na poschodí, dokáže zabezpečiť absolútnu
intimitu všetkých členov domácnosti. Samozrejmosťou jednej zo spální je vlastná

kúpeľňa a šatník. Nadštandard v prípade tohto projektu zabezpečuje aj navrhnutá
dvojgaráž. Zostáva už len dodať, že „VILA 1152“ ako aj veľká väčšina navrhovaných
projektov spĺňa tepelno-technické vlastnosti, umožňujúce minimalizovať spotrebu
energie na jej vykurovanie.
Druhou z vybraných noviniek je projekt rodinného domu „PRAKTIK 1114“, ktorý je
napriek 5 obytným miestnostiam a pomerne veľkej úžitkovej ploche, vhodný aj na
malé či úzke parcely. Veľkopriestor dennej časti na prízemí tu dotvára zimná záhrada
a okná lemujúce strop. Pridanú hodnotu projektu predstavuje riešenie časti povaly
v podobe roštu ako úložného priestoru.
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Spoločnosť Euroline Slovakia s.r.o. vstúpila do roku 2011 s lichotivou bilanciou:
15 rokov pôsobenia na projektovom trhu a na konte 25 tisíc spokojných zákazníkov.
Nový katalóg obsahuje spomedzi 756 rôznorodých projektových riešení rodinných domov
aj 22 noviniek a množstvo ďalších vylepšení. Práve uvedené nové projekty vychádzajú
z dlhodobého monitorovania potrieb a požiadaviek súčasných i potenciálnych klientov,
najnovších trendov architektúry rodinných domov ako aj zo snahy o praktické naplnenie
idey energeticky úsporného a ekologického bývania.

Typový neznamená všedný

VILA 1152

t
é

m
a

 č
ís

l
a

www.eurolineslovakia.sk

„BUNGALOV 1175“ zastupuje sériu v súčasnosti mimoriadne úspešných
jednopodlažných domov. Základnú ideu domu vytvára minimum vnútorných
nosných stien a stĺpov a absencia pevnej stropnej dosky. Tá je nahradená z väčšej
časti sadrokartónom a poskytuje efektný pohľad na strešné okná v dennej časti
domu. Dom je možné realizovať i s pristavanou garážou. Svojím návrhom je tento
bungalov efektný práve svojou jednoduchosťou zabezpečujúcou finančnú ako aj
technickú nenáročnosť jeho výstavby. 
Rozhodnúť sa pre projekt spoločnosti Euroline Slovakia s.r.o. znamená zvoliť si
istotu jeho bezkonkurenčnej ceny, odborne špičkového vypracovania, možnosti
konzultácie priamo s jeho autorom – architektom a v neposlednom rade prakticky
okamžitú dodávku vybraného projektového riešenia. 
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