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komerční prezentace

YTONG 
dům VARIO  
Domov Vašich představ
Společnost Xella Porobeton CZ s. r. o., BRAMAC střešní 

systémy spol. s r. o. a Agentura NÁŠ DŮM s. r. o. spo-

lečně nabízejí unikátní projekt YTONG dům VARIO!

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 kontroly kvality v průběhu výstavby, ale přes-
to jste rozhodnuti stavět? Zkuste si prostudovat 
unikátní projekt YTONG dům VARIO a možná na-
jdete řešení řady problémů, které vás trápí.
Ytong dům VARIO Vám může usnadnit cestu k cenově 

dostupnému projektu na míru, zpřehlední a významně 

zlevní výstavbu domu, zajistí profesionální dohled 

špičkových specialistů nad hrubou stavbou a garantu-

je vynikajíci užitné vlastnosti a vysoký komfort v po-

staveném rodinném domě

Při výstavbě některé z více než 500 variant 
YTONG domu VARIO získáte automaticky:
◗  kompletní zdicí systém YTONG s 20% slevou, zdi-

vo s bezkonkurenční tepelnou izolací, výbornou po-

žární odolností, dobrými akustickými parametry 

a s minimálními náklady na výstavbu

◗  kompletní střešní systém Bramac s 20% slevou 
a nadstandardními zárukami 30 let na střešní kryti-

nu a 15 let na funkci střechy v neomezeném výběru 

typů, barevností a střešních doplňků.

◗  specifikace a kalkulace materiálu YTONG a BRAMAC 

◗  pytel zdicí malty YTONG ke každé paletě za 1 ko-
runu 

◗  dopravu materiálu YTONG a BRAMAC na stavbu 

zdarma.

Projekt na míru:
◗  variabilní projekt rodinného domu za cenu typové-

ho domu

◗  výběr z mnoha dispozic, stylů a barevností fasád, 

tvarů střech

◗  odbornou pomoc architekta

Pro klidnou výstavbu jedinečné služby zdarma:
◗  profesionální technický dozor nad hrubou stavbou

◗  odborné založení zdiva
◗  vypracování návrhu financování stavby se zohled-

něním Vašich možností

◗  doporučení realizační firmy 

Více informací:
Agentura NÁŠ DŮM, s.r.o., mobil: +420 732 480 710
www.nasdum@cz
Xella Porobeton CZ, s.r.o., mobil: +420 724 804 855
www.ytong.cz, infolinka: 800 828 828

Stavte s námi bez starostí


