MIMORIADNA AKCIA

A 12

garancia ceny
a termínu

12 mesiacov

GARANCIA
PEVNEJ CENY!
OD PODPISU ZMLUVY GARANTUJEME
12-MESAČNÚ FIXÁCIU CENY ZA DIELO.
Od začiatku budete presne vedieť, aká
investícia vás čaká, a s garantovanou
cenou môžete počítať.
Platí pre prvých 10 podpísaných zmlúv,
najneskôr do 17. 12. 2021.
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GARANCIA
TERMÍNU!
ČASOVÁ
OS

Podpis zmluvy
o stavbe domu

2 týždne
od podpisu

Detailný pohovor

zmluvy
Doladenie technických
4-8 týždňov

podkladov pred

GARANCIA SPOKOJNÉHO
BÝVANIA V DREVODOME ATRIUM
SO ZÁRUKAMI
RIUM
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Za kvalitou našich domov
si stojíme, preto na nosnú
konštrukciu poskytujeme
záruku 30 rokov.

Kvalitu našich domov
zaručujeme európskym
certifikátom CE 1301
na konštrukčný systém.

4 týždne

Odovzdanie projektovej

od zadania

dokumentácie

projektu

zákazníkovi

V priemere

Získané stavebné

8 týždňov*

povolenie

13 týždňov
od stavebnej

Začiatok montáže

pripravenosti
12 týždňov

Dokončenie stavby

od začiatku

a odovzdanie

montáže

majiteľom

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA
K VÝSTAVBE DREVODOMU
Dohodnite si schôdzku s našimi regionálnymi
zástupcami po celom Slovensku.
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* Proces vybavenia stavebného
povolenia zabezpečuje zákazník.

projektovaním

AKCIA 2021
ATRIUM ENERGY CONTROL

VAŠA TEPELNÁ POHODA
POD KONTROLOU

Klimatická
konštrukcia
pre leto aj zimu
DifuTech®
CLIMA COMFORT
teraz ako štandard
• U 0,14 až 0,11 W/m2.K

hodnota U meraná v reze tepelnou izoláciou
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• Hrúbka steny 336 mm

Príplatok 0 €

m
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Príplatok 0 €
ALTERNATÍVNE MOŽNOSTI VYKUROVANIA
Plynový kondenzačný kotol

Fotovoltický systém Logitex

+ bojler 160 l
+ komín Schiedel
Permeter 50 alebo
Schiedel Parat

+ 6 FV panelov 330 Wp
+ elektrické podlahové
vykurovanie
+ komín Schiedel
Permeter 50 alebo
Schiedel Parat

- 1 100 €
ATRIUM-SK, s.r.o.

+ 2 490 €
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Podrobné špecifikácie všetkých akciových balíkov sú v samostatnom popise.

Drevostavba v mieste stavby musí spĺňať minimálne
požiadavky na energetickú hospodárnosť budov
s takmer nulovou potrebou energie.

Alternatívne možnosti vykurovania a tepelné čerpadlo nie je možné
za uvedených cenových podmienok kombinovať.

vo variante STAVBA PLUS a ALL INCLUSIVE

ilustračné foto

Tepelné čerpadlo
vzduch-voda a teplovodné
vykurovanie radiátormi
v základnej cene domu

