Pomlad v znamenju Marlesovega inteligentnega doma v pasivnem standardu
V podjetju Marles hiše pripravljajo v soboto, 18. marca 2017, prvi letošnji dan odprtih
vrat. Med 9. in 15. uro bo v Ljubljani premierno na ogled različica pasivne hiše Veritas , ki
spada v visokokakovostni razred t. i. pametnih hiš – Marles Smart Houses in predstavlja
odličen primer pametnega domovanja z zelo individualnimi rešitvami.
S predstavitvijo pametne pasivne hiše Veritas Marles ponuja bodočim uporabnikom
priložnost, da si pridobijo odgovore na vsa vprašanja v zvezi z gradnjo, o konstrukcijskih
sistemih, novostih in inovacijah na področju tehnologije ter o ogrevanju in prezračevanju
tovrstnih tehnološko dovršenih hiš.
Sodobno oblikovana HIŠA VERITAS je arhitekturno zasnovana z enokapno streho in
izvedena v sistemu Mega plus N 14 s prisilnim prezračevanjem in grajena v pasivnem
standardu na ključ. Je v bistvu izpeljanka osnovne Marlesove Veritas arhitekturne linije in
predstavlja odličen primer po meri zasnovanega, okolju prijaznega doma, ki nudi ugodje
bivanja ter skladno in izpolnjeno družinsko življenje. Vse sledi temu, da se čim bolje
prilagaja prebivalcem in ustreza njihovemu življenjskemu slogu. V hišo je vgrajena
toplotna črpalka zrak – voda, rekuperator zraka, talno gretje, pametna električna
inštalacija znamke Gira s senzorji, motorizirana senčila na oknih in vhodna vrata z
uporabo prstnega odtisa. Etažnost hiše je pritličje in mansarda. V pritličju se nahajajo
racionalno razporejeni skupni, v etaži pa premišljeno razporejeni individualni prostori. Pri
izbiri gradiv in zasnovi tehničnih sistemov so enakovredno upoštevani ekološki in
ekonomski vidiki, kar je vodilo k zagotovitvi kakovostnega bivalnega okolja.
Nove smernice so usmerjene h gradnji energijsko varčnih hiš med katerimi izstopajo
pasivne hiše z vključevanjem obnovljivih gradbenih materialov in pametnimi inštalacijami,
ki omogočajo poleg pomembne ekološke note tudi minimalne stroške vzdrževanja v
celotnem času uporabe objekta.
Na dnevu odprtih vrat bodo na voljo Marlesovi strokovnjaki, ki bodo svetovali vsem, ki
nameravajo graditi svoj dom po najsodobnejših smernicah. Na voljo bo Marlesova
svetovalna ekipa, ki bo predstavila celovito ponudbo Marlesovih pomladnih ugodnostih, ki
vam omogočajo nakup Marles hiše z izjemnimi popusti in dodatnimi brezplačnimi
novostmi. Hkrati vam bodo predstavili celovito ponudbo Marles Hiš nas ključ, največji izbor
hiš na ključ v Sloveniji, ki predstavlja dodano vrednost v Marlesovem opusu sodobnih
lesenih hiš s poudarkom na sodobni arhitekturi, razgibani in funkcionalni razporeditvi
prostorov, visoki energijski učinkovitosti in gradnji iz najkvalitetnejših certificiranih
materialov. Obiskovalci bodo imeli priložnost izmenjati ideje o zasnovi svojega sanjskega
doma, saj bodo za brezplačno individualno svetovanje na voljo Marlesovi arhitekti. Prav
tako boste na dnevu odprtih vrat deležni podrobnejših informacij o dopolnjeni ponudbi
Marles All Inclusive, ki omogoča popolno storitev za najenostavnejšo pot do vašega doma.
Informacije o natančni lokaciji in kontaktni obrazec za prijavo na dogodek je na voljo na
spletni strani (www.marles.com).
Doživite novo dimenzijo bivanja - zaživite Marles lifestyle.

