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komerční prezentace

Nanečisto si nyní stavbu jednoho ro-

dinného domu můžete vyzkoušet 

díky novému dvacetiminutovému 

filmu s názvem Neuvěřitelný příběh mého 

domu. Pokud se v dohledné době chystáte 

stavět, rozhodně byste jej měli shlédnout. 

Instruktážní snímek poutavým způsobem 

popisuje stavbu rodinného domu právě 

pohledem investora. Originální filmeček 

z produkce společnosti Xella CZ vás poba-

ví a zároveň poučí.  Využijí jej jak ti, kteří 

plánují stavbu domu svépomocí, tak ti, 

kteří si pro stavbu vyberou profesionální 

stavební firmu. Srozumitelně a zároveň 

vtipným způsobem vás provede krok po 

kroku celou stavbou. Od plánů, přes první 

kopnutí do země, až po nastěhování. 

Všem, kdo se pustí do stavby rodinného 

domu, ukáže, na co si dát pozor a jak po-

stavit skutečně kvalitní a trvanlivý dům 

s výbornými parametry.

Film zachycuje výstavbu rodinného domu 

s využitím pórobetonového zdicího systé-

mu YTONG. Díky jedinečným tepelněizo-

lačním vlastnostem patří YTONG tradičně 

mezi nejoblíbenější stavební materiály 

pro rodinné domy. Film je tedy určen pře-

devším pro ty, kteří od svého domu očeká-

vají vysokou životnost, komfort a kvalitní 

parametry. Protože na něm najdete také 

názorné postupy například pro zdění pří-

ček, poslouží i jako praktická pomůcka při 

rekonstrukcích a malých přestavbách. Ne-

tradiční film můžete vidět na interneto-

vých stránkách www.ytong.cz v sekci pra-

covních postupů, kde si jej můžete také 

zdarma objednat na DVD. 

filmový trhák pro stavebníky
Pokud si myslíte, že stavařina je nuda, jste na omylu! i Pokud stavba 
rodinného domu běží jak má, jde o zážitek, který si budete nejsPíš Pamatovat 
celý život. a to nemluvím o Pověstných hororech s různými řelmeslníky 
a dodavateli, které si užije snad každý stavebník. jde jen o to, s jakými Pocity 
Pohromu s názvem „stavba domu“ Přežijete.

O slavnostní křest snímku se postarala jedna 
z největších osobností československého 
a evropského filmu, režisér Jiří Menzel. Držitel 
mnoha filmových cen, včetně prestižního Oscara, 
popřál novému DVD úspěšnou cestu na PC 
monitorech i televizních obrazovkách.

mého domu
Neuvěřitelný příběh 


