
YTONG dům
Jedinečné služby pro Vás
Rozhodli jste se pořídit si vlastní rodinný dům, který splní Vaše představy
o ideálním bydlení? Víte přitom, že se jedná o Vaši životní investici a jedno
z nejdůležitějších rozhodnutí ve Vašem životě? Máte nekompromisní
požadavky na kvalitu a užitné vlastnosti Vašeho domu? Nejste si jisti
výběrem stavebních materiálů? Máte strach z kontroly kvality v průběhu
výstavby, ale přesto jste rozhodnuti stavět?

Prostudujte si unikátní balíček služeb YTONG dům, který Vám nabízí onu
jistotu potřebnou k uskutečnění snu o vlastním bydlení.

Společnost Xella Porobeton CZ se svými partnery připravila pro Váš dům
unikátní balíček služeb YTONG dům, který Vám pomůže usnadnit cestu 
k cenově dostupnému domu, zpřehlední a významně zlevní jeho výstavbu,
zajistí profesionální dohled nad hrubou stavbou špičkovými specialisty
a praktickou odbornou pomoc přímo na Vaší stavbě a v neposlední řadě
garantuje vynikající užitné vlastnosti konstrukcí a vysoký komfort bydlení
v postaveném domě.

Pokud se rozhodnete pro výstavbu domu podle projektů některého
z našich partnerů, získáte tak automaticky:

Prvotřídní materiály za vynikající ceny
Za výrazně nižší garantované ceny tak získáte prvotřídní materiály pro
svou hrubou stavbu. Můžete se přitom těšit 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 nadstandardní záruky, neomezený výběr typů a barevností 
nebo na komplexní systém střešních doplňků, zajišťující ideální funkci
střechy.

Technický dozor zdarma
Noční můrou každého stavebníka je kvalita výstavby a dohled nad ní. Staros-
ti se sháněním zkušeného a cenově dostupného stavebního dozoru můžete
nyní pustit z hlavy. Služby YTONG dům Vám zajistí a zaplatí profesionální

technický dozor nad hrubou stavbou. Zdarma tedy získáte perfektní kontro-
lu té části domu, která nejvíce ovlivňuje jeho konečné vlastnosti.

Praktická pomoc na stavbě 
Stavba z přesného zdicího systému YTONG je nejméně pracným, 
nejpřesnějším a nejrychlejším dostupným způsobem zdění. Alfou a ome-
gou kvalitního provedení stavby je přesné založení zdiva na základovou
desku. Pokud budete stavbu provádět svépomocí nebo zcela nedůvěřu-
jete své stavební firmě, provedou naši specialisté zdarma založení 
první řady rohů nosného zdiva na Vaší stavbě. Vaši stavbu také urychlí
opracování Ytongu pomocí pásové pily, kterou Vám nabízíme k zapůjčení
a přivezeme na stavbu s materiálem.

Kvalitní projekt 
Služby YTONG dům Vám také nabízí ve spolupráci s našimi partnerskými
projekčními kancelářemi kvalitní projektovou dokumentaci za jedinečnou
cenu. Můžete vybírat mezi projekty zpracovanými v tradičním stylu podle
dlouholetých zkušeností ověřených v praxi, mezi projekty variabilními, 
v nichž můžete vzájemně kombinovat připravené dispozice, fasády i tvary
střech a aktivně tak rozhodovat o konečné podobě domu přesně podle
Vašich představ a v neposlední řadě mezi projekty moderními, které sle-
dují nové trendy v navrhování typových domů.

Pokud tedy máte své představy, stačí vybrat některý z mnoha nabízených
projektů a můžete se pustit s námi do stavby. 
Stavte s námi bez starostí!

Xella Porobeton CZ s. r. o.
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