Na návštěvě v luxusním sídle
Belohorcové!
Parta Ytong mistrů „Pomáháme
stavět“ vtrhla na české stavby,
aby nemilosrdně zatočila s tristní
kvalitou stavění a s různými
nešvary stavebních dělníků. První
stavbou, na kterou se profesionální parta zaměřila, bylo luxusní
bydlení Zuzky Belohorcové. Inspekci pomocných Ytong mistrů
jsme si nemohli nechat ujít!
Sídlo rezidence slovenské moderátorky
Zuzany Belohorcové a jejího partnera Vlasty
Hájka se nachází v blízkosti pražské nemocnice v Motole. „Kvalitní bydlení je pro nás
po narození Salmy jednou z nejdůležitějších
věcí na světě. Náš nový byt musí být pohodlný, příjemný a zdravý. Když jsme hledali
nejvhodnější materiály, setkali jsme se náhodou s jedinečnými službami, které nabízí
stavebníkům promo parta Ytong s názvem
„Pomáháme stavět“, a od té doby se od nich
necháváme hýčkat,“ říká Zuzka Belohorcová.
Stavba Belohorcové se do hledáčku
Ytong mistrů v letošním roce dostala vůbec
jako první. Služby Ytong mistrů si ale může
zdarma objednat každý stavebník. Stavět
kvalitně a bez starostí tak nemusí být doménou celebrit. Ytong mistři konkrétně
například přijedou a zdarma každému pomohou založit stavbu, proškolí stavebníky,
poradí s každým problémem během výstavby, za výhodných podmínek zapůjčí profesionální pásovou pilu na řezání tvárnic, nebo
zajistí profesionální dozor na stavbě.
Partner slovenské moderátorky Vlastimil
Hájek, který se mimo jiné věnuje developerství, využil tým Ytong mistrů i z profesionálních důvodů. „Nechal jsem si od Ytong
mistrů proškolit své zedníky, šetří to čas i peníze při výstavbě. Když máte dobré lidi, je
stavění zábava,“ vysvětluje Hájek, který se
na návrhu obytného komplexu sám podílel.
Stěhování je naplánováno po návratu obou
partnerů z USA v květnu.
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j Rozestavěný komplex se skládá celkem z pěti bytových jednotek
a vzhledem bude připomínat velkolepý dům ze seriálu Merlose Place.

j Vlasta Hájek je příznivcem kreativních interiérů. Dokazuje to i oblý
sprchový kout, který nechal postavit do volného prostoru ložnice.

h Zuzana svému partnerovi do stavby moc nemluví, má v něj naprostou
důvěru. Sama se ale přesvědčila, že stavařina rozhodně není žádná nuda.
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