
Marles vam nudi posebne ugodnosti in storitve skozi celoten proces 
gradnje doma od zamisli o lastni hiši pa vse do njene realizacije 
ter brezskrbnega bivanja v lastnem domu. Marlesove idejno, 
tehnološko in ekološko napredne rešitve so vedno maksimalno 
prilagojene vašim potrebam in željam. 

Po
nu

db
a 

ve
lja

 z
a 

vs
e 

sk
le

nj
en

e 
po

go
db

e 
do

 v
kl

ju
čn

o 
30

. 1
1.

 2
01

6.
oprema doma s pohištvom

MARLES
INCLUSIVEINCLUSIVEAL

L

MARLES
INCLUSIVEAL

L

partnerji

nepovratna sredstva

za več romantike bivanja

zeleni kredit

ureditev okolice

zavarovanje doma varovanje

   od zamisli do
POPOLNEGA

bivanja



IZPELJAVA POSTOPKOV PRIDOBITVE NEPOVRATNIH FINANČNIH SPODBUD EKO SKLADA, J. S.

KAMINI - ZA VEČ ROMANTIKE BIVANJA

OPREMA DOMA TER NJEN 3D IZRIS

   od zamisli do 
  popolnega bivanja

Za vse, ki prisegate na unikatnost, lahko zasnovo vašega doma izdelamo povsem po vaši individualni zamisli. Izvirne 
arhitekturne zamisli so naš vsakdanji izziv. Z uveljavljenimi slovenskimi arhitekti vam zasnujemo hišo vaših sanj, ki je prilagojena 
na določeno lokacijo, sodovno oblikovana, izdelana po najsodobnejših merilih varčnosti ter iz popolnoma naravnih in okolju 
prijaznih materialov. V kolikor pa želite, pa lahko tudi izbrani tipski načrt prilagodimo vašim potrebam, usmeritvam in željam.

V sodelovanju z banko Sparkasse vam pri najemu stanovanjskega kredita za nakup Marles hiše nudimo subvencioniranje 
obrestne mere. Tako boste ob najemu kredita v vrednosti 100.000 EUR privarčevali še dodatnih 3.000 EUR, oziroma boste 
deležni še dodatno ugodne obrestne mere.

Izgradnja celotnega objekta od izvedbe zemeljskih in gradbenih del do izvedbe vseh potrebnih priključkov in izgradnje objekta »na 
ključ«. Ponudba vključuje pridobitev celotne dokumentacije, izvedbo AB plošče ali kleti, krovsko kleparska dela, vse električne in 
strojne instalacije s kurilnico, estrihe, talne obloge, notranje stavbno pohištvo, slikopleskarska dela, strokovno svetovanje, 
načrtovanje.

Nakup Marles hiše vam prinaša dodatno ugodnost v obliki popusta pri nakupu kamina znamke Kočevar.

Urejanje okolice vašega novega doma - dovozi, ograje, zasaditve, bivalna terasa, letna kuhinja, otroški kotiček, uporabni vrt, ... 
Vključen je obisk vrtnarskega mojstra na lokaciji vaše nove hiše, izmenjava mnenj in želja, svetovanje pri izbiri, načinu zasaditve, 
izboru materialov za okolico in oblikovanje okvirnega načrta - izrisa okolice. Marlesovi kupci hiš so deležni 15% popusta na rastline 
in 5% popusta na storitve vrtnarskega centra (popust velja za razmejitvene trakove, lubni dekor, substrate, okrasno kamenje, vodni 
prod itd.)

Da bo vaša nova hiša Marles že v prvem letu primerno zavarovana, bosta podjetje Marles hiše in Zavarovalnica Maribor poskrbela 
za enoletno brezplačno nadstandardno zavarovanje na novo vrednost objekta.

V sodelovanju s podjetjem Varnost Maribor pa vam na koncu nudimo še dodatne ugodnosti pri zavarovanju vašega novega 
Marlesovega doma.

Ob nakupu Marles hiše ste deležni svetovanja s strani izkušenih svetovalcev za interjer. V skladu z vašimi željami se pripravi načrt za umestitev pohištva, vrat 
in zasteklitev v prostor. Vsi elementi so narejeni po meri in zato dimenzijsko prilagodljivi vsakemu prostoru. Vsakemu kupcu izrišemo tlorisno postavitev 
elementov ter svetujemo pri izboru materialov, barv in dizajna pohištva. Po potrditvi opreme se izdela tudi 3D-vizualizacija prostora.
Lastnik Marlesove hiše je ob izboru kuhinje Cromatika deležen posebne ugodnosti, pri kateri vam Marles financira polovico nakupa (ponudba velja za leseni 
del kuhinje). Kuhinje odlikujejo kakovostni materiali in moderni dizajn. Hkrati je vsak kupec Marles hiše deležen 30 % popusta na vse druge tipe Doimo kuhinj 
in pohištva (dnevne sobe, jedilnice, spalnice, otroške sobe, sedežne garniture …) iz asortimaja ponudbe podjetja Planet Plus.

Za vas izpeljemo celotni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, vključno z izdelavo vseh potrebnih projektov ter soglasij.

za več romantike bivanja varovanje


