
dům VARIO

DOMOV VAŠICH PŘEDSTAV   

Nemůžete si vybrat z katalogových projektů rodinných domů, protože vám neumožňují vnést do domu 

vlastní fantazii? Víte, že výstavba rodinného domu je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí ve vašem 

životě? Máte nekompromisní požadavky na kvalitu a užitné vlastnosti svého domu? Máte strach z kon-

troly kvality v průběhu výstavby ale přesto jste rozhodnuti stavět? Zkuste si prostudovat unikátní pro-

jekt YTONG dům VARIO a možná najdete řešení řady problémů, které vás trápí. 

PRVOTŘÍDNÍ MATERIÁLY ZA VYNIKAJÍCÍ CENY

Pokud se rozhodnete pro výstavbu některého z více než 500 variant rodinného domu YTONG dům 

VARIO získáte automaticky:      20% slevu na veškerý materiál značky YTONG

          pytel zdící malty YTONG ke každé paletě za 1 korunu

          20% slevu na ucelený střešní systém BRAMAC

          dopravu materiálu YTONG a BRAMAC na stavbu zdarma

          specifikaci a kalkulaci materiálù YTONG a BRAMAC

          návrh na financování stavby se zohledněním Vašich možností

Za výrazně nižší ceny tak získáte prvotřídní materiály pro svou hrubou stavbu. Můžete se přitom tě-

šit na zdivo s bezkonkurenční tepelnou izolací, výbornými akustickými parametry i požární odolností 

a s minimálními náklady na realizaci. U své střechy se zase můžete těšit na 30-letou záruku, neome-

zený výběr typů a barevností nebo na komplexní systém střešních doplňků, zajišťující ideální funk-

ci střechy.

STAVEBNÍ DOZOR ZDARMA

Noční můrou každého stavebníka je kvalita výstavby a dohled nad ní. Starosti se sháněním zkušené-

ho a cenově dostupného stavebního dozoru můžete nyní pustit z hlavy. YTONG dům VARIO vám za-

jistí a zaplatí profesionální stavební dozor na celou hrubou stavbu. Zdarma tedy získáte perfektní kon-

trolu té části domu, která nejvíce ovlivňuje jeho konečné vlastnosti. Naši odborníci jsou pak připraveni 

dozorovat vaši stavbu i v její další etapě, pomohou vám tak ušetřit spoustu času a energie.

NAŠI SPECIALISTÉ NA VAŠÍ STAVBĚ

Stavba z  přesného zdicího systému YTONG je nejméně pracným, nejpřesnějším a nejrychlejším do-

stupným způsobem zdění. Alfou a omegou kvalitního provedení stavby  je přesné založení zdiva na 

základovou desku. Pokud budete stavbu provádět svépomocí nebo zcela nedůvěřujete své stavební 

firmě, založí naši specialisté zdarma zdivo na vaší stavbě.

 

PROJEKT NA MÍRU

YTONG dům VARIO nabízí kvalitní variabilní projekt rodinného domu za jedinečnou cenu. Narozdíl 

od běžných typových domů můžete vzájemně  kombinovat připravené dispozice, fasády i tvary střech. 

Zapojení do aktivního rozhodování  vám umožní vytvořit  dům přesně podle vašich představ.

Pokud tedy máte své představy a trochu fantazie, stačí vybrat některou z mnoha nabízených dispozic, 

přiřadit k ní styl a barevnost fasád dle svého vkusu nebo podmínek vašeho pozemku. A aby vše pro-

bíhalo tak jak má, je vám k dispozici také architekt, který s vámi projde celou genezí domu, zohlední 

orientaci ke světovým stranám, přizpůsobí projekt vašemu pozemku, následně pak dokončí finální po-

dobu vašeho domu a můžete se pustit do stavby. 

■  VÍCE INFORMACÍ:    

Agentura NÁŠ DŮM s.r.o., Sabinova 3, 130 00 Praha 3

     tel.: +420 284 019 155-6

     mobil: +420 732 480 710

     e-mail: nasdum@nasdum.cz

     HYPERLINK „http://www.nasdum.cz“ 

Xella Porobeton CZ s.r.o., Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna

     tel.: +420 547 101 289

     Mobil: +420 724 804 855

     e-mail: ivana.havlickova@xella.com

     HYPERLINK „http://www.ytong.cz“
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