Marlesovepomladne
ugodnosti 2017

HIŠE NA
KLJUČ - CENIK

DO 31. MAJA 2017

Še nikoli ni bilo tako enostavno in ugodno priti do
svojega sanjskega doma. Izberite si ga iz naše široke
ponudbe Marlesovih visokoučinkovitih energetsko
varčnih HIŠ NA KLJUČ že od:

89.890 € (z DDV).

Vse Marles HIŠE NA KLJUČ
standardno vsebujejo:
• Visokoučinkoviti nizkoenergijski sistem gradnje
• Dodatno zvočno izolacijo med spalnimi prostori – Marles SILENCE
• Dodatno zvočno izolacijo v mansardi, ki duši udarne zvoke –
Marles SILENCE+
• Tlorisno razporeditev brez stebrov
• Možnost izbire med dvema vrstama fasadne izolacije
(Neopor 140 mm ali kamena volna 100 ml).

HIŠE NA KLJUČ

ZAGOTAVLJAMO
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• PGD s pridobitvijo gradbenega
• celotne PZI projekte

EXCLUSIVE

FORTUNA
FORTUNA
FORTUNA
FORTUNA

• idejno zasnovo

nepovratnih finančnih spodbud
Eko sklada

ALTEA M
M
ALTEA
ALTEA
M
ALTEA M

PODARJAMO

KUBUSM
M
KUBUS
KUBUS
M
KUBUS M

VERITAS
VERITAS
VERITAS
VERITAS

172.490,00 €

NA KLJUČ že od z DDV
DDV
zz DDV
z DDV

183.990,00 €

NA KLJUČ že od z DDV

149.490,00 €

NA KLJUČ že od z DDV

DELTA
DELTA
DELTA
DELTA

OMEGA
OMEGA
OMEGA
OMEGA

VILA
VILA
VILA MEDITERAN
ISTRA
ISTRA
VILA
ISTRA
MEDITERAN
MEDITERAN
ISTRA MEDITERAN

187.490,00 €

NA KLJUČ že od z DDV

166.990,00 €

NA KLJUČ že od z DDV

197.490,00
€od
NA KLJUČ
KLJUČ že
že
od
NA

NA KLJUČ že od z DDV
DDV
NA KLJUČ
že od
zz DDV
z DDV

*Navedene cene so informativne z upoštevanimi popusti (cene vključujejo 9,5% DDV) in predvideno subvencijo za toplotno črpalko v višini 1.000 eur (TČ zrak-voda). V cenah je zajeta tudi celotna projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Dodatno je kupec deležen še ugodnosti iz ponudbe All Inclusive. Možnost pridobitve nepovratnih finančnih sredstev Eko Sklada, j. s. v skladu s trenutnim razpisom. Akcija traja od 1. marca do 30. maja 2017. Več o Marlesovi pomladnih
ugodnostih Hiš na ključ na www.marles.com. Slikovni material je simboličen. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in popravkov.
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Izberite Marles SISTEM GRADNJE na www.marles.com
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*Navedene cene so informativne z upoštevanimi popusti (cene vključujejo 9,5% DDV) in predvideno subvencijo za toplotno črpalko v višini 1.000 eur (TČ zrak-voda). V cenah je zajeta tudi celotna projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Dodatno je kupec deležen še ugodnosti iz ponudbe All Inclusive. Možnost pridobitve nepovratnih finančnih sredstev Eko Sklada, j. s. v skladu s trenutnim razpisom. Akcija traja od 1. marca do 30. maja 2017. Več o Marlesovi pomladnih
ugodnostih Hiš na ključ na www.marles.com. Slikovni material je simboličen. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in popravkov.

ZAKAJ
MARLES?
POPOLNO JAMSTVO: celotno gradnjo vašega objekta izpeljete z
enim partnerjem: – Marlesom, ki s svojimi strokovnjaki za montažno
gradnjo skrbi za nadzor in kakovost vseh del na vašem objektu in vam
za njihovo izvedbo tudi jamči;

TRAJNA TRŽNA VREDNOST: vaš objekt bo zaradi izkušenj in
prepoznavne blagovne znamke »MARLES« tudi na dolgi rok ohranjal
svojo tržno vrednost. To vam zagotavlja več kot 75-letna neprekinjena
tradicija Marlesove proizvodnje montažnih objektov;

FIKSNA IN NAJUGODNEJŠA CENA: s sklenitvijo pogodbe

CERTIFICIRANI MATERIALI: v Marlesovi proizvodnji in gradnji
uporabljamo zgolj preverjene in certificirane materiale priznanih
dobaviteljev, ki vam nudijo optimalno ugodje in zdravo bivanje, ki zaradi
naravnega izvora minimalno obremenjujejo okolje;

z Marlesom si zagotovite za obdobje minimalno 12 mesecev
nespremenljivo - fiksno ceno vašega objekta v vseh fazah gradnje, kar
pomeni, da tveganje zviševanja cen materialov, storitev in energentov
prevzema Marles;

HITRA IZVEDBA: z gradnjo, ki jo izvajajo Marlesovi strokovnjaki, si
zagotovite kontinuirano gradnjo objekta v vseh gradbenih fazah z
minimalno dobo izgradnje objekta;
EVROPSKA KVALITETA: deležni ste enakega načina in kakovostne
gradnje, kot Marlesovi kupci v Nemčiji, Švici, Avstriji, Franciji … Marles je
namreč nosilec najpomembnejših mednarodnih certifikatov kakovosti –
CE (Evropska unija), Passivhaus (Evropa), Minergie (Švica), UÄ (Avstrija),
Ü (Nemčija) – in ima zato v celoti standardizirano proizvodnjo, ki je
podvržena stalnemu nadzoru mednarodnih inštitutov;

ODPORNOST NA POŽAR, VETER IN POTRES: celotni montažni

del objekta, vključno s fasado in vgradnjo stavbnega pohištva, se
izdela v proizvodnji ob kontroliranih klimatskih pogojih, kar je jamstvo
za kakovost ter vremensko neodvisen in hiter potek dela na gradbišču,
hkrati pa zagotavlja optimalno odpornost proti požaru, vetru in potresu;

MAKSIMALNA

ENERGIJSKA

UČINKOVITOST: po izjemno

ugodni ceni dobite nadpovprečni toplotni ovoj za vaš objekt in izjemno
učinkovito toplotno črpalko, hkrati s talnim ogrevanjem objekta, kar
vam zagotavlja maksimalno energijsko učinkovitost vašega doma ter
prihranek pri stroških ogrevanja.

Zakaj ima Marles
hiša na ključ
NAJBOLJŠO CENO?
1.

Zunanje stene v visoko učinkovitem nizkoenergijskem sistemu MEGA N14, izolirane s KAMENO
VOLNO DP 5 in s toplotno izolacijsko fasado 140
mm NEOPOR ali v sistemu MARLES DOH (difuzijsko odprt sistem) s toplotno izolacijo fasade iz kamene volne, z armirno mrežico in armiranim ter
zaključnim ometom. Toplotna prehodnost celotne
stene MEGA N 14 z vgrajenimi okni je U = 0,12 W/
m²K, skupna debelina stene pa je 336 mm. Pri dvokapni strehi je izvedba strehe izvedena s prefabriciranimi strešnimi elementi, kar omogoča bistveno
hitrejšo montažo in izboljša zaščito objekta pred
vremenskimi vplivi med samo gradnjo.

2.

Osnovni konstrukcijski material je sušen, dolžinsko spojen lepljen les.

3.

Svetla višina prostorov v pritličju in mansardi ali
nadstropju je 250 cm (do ravnega stropa).

4.

V notranjih in zunanjih stenah so vgrajene samogasne cevi za razvod elektroinštalacij z električnimi
dozami in predpriprava za izvedbo strojnih inštalacij.

5.

Vse notranje in zunanje stene so obložene z mavčno vlaknenimi ploščami Farmacell, ki so med seboj lepljene, kar predstavlja izvedbo, ki zagotavlja
preprečevanje razpok na stenah in zagotavlja izboljšano kvaliteto zraka v prostorih.

6.

Notranje stene med prostori so sestavljene iz
stenskega sistema Marles z izolacijo iz kamene
volne ter lepljenimi mavčno vlaknenimi ploščami
Farmacell. Stene med spalnimi prostori so dodatno
zvočno izolirane.

7.

Stropi so izdelani iz sušenega dolžinsko lepljenega
konstrukcijskega lesa z vmesno toplotno oziroma
zvočno izolacijo iz kamene volne v debelini 100
mm, kar dodatno povečuje zvočno in toplotno izolativnost.

8.

9.

Strešna konstrukcija z dodatno odebeljeno toplotno izolacijo skupne debeline 260 mm iz kamene
volne DP-5 v poševnini in škarjah (kar je glede na
toplotno prehodnost enako 300 mm steklene volne)
ter paropropustno folijo in čelnimi oziroma kapnimi napušči obdelanimi s smrekovim opažem, barve
po izbiri kupca iz standardne barvne karte.
Podlivanje sten v pritličju z ekpanzijsko malto visoke tlačne nosilnosti.

10. Visokokakovostna alu vhodna vrata INOTHERM
s faktorjem toplotne izolativnosti od 0,9W/m2K.
V ponudbi je 24 različnih modelov vrat v 12-tih
različnih barvah z možnostjo izbire med 6-timi
ornamentnimi stekli ali design motivi. Vrata imajo
3-točkovno avtomatsko zaporo in so na voljo v dveh
oblikah zunanjih profilov.
11. Notranje okenske police so izdelane iz 30 mm debelega marmorja, zunanje police pa iz sistemskih
alu polic, ki zagotavljajo visoko tesnjenje skupaj s
posebnim sistemom tesnenja, ki se izvede pod zunanjo polico.
12. Montaža z izkušenimi montažnimi skupinami in s
pomočjo avtodvigala. V kolikor je potrebna montaža z dvigalom 40 t je le-to že zajeto v osnovni ceni.

MARLES
na ključ
Ker se pri gradnji hiše na ključ dogovarjate le z enim pogodbenim partnerjem in ker
je celotna investicija natančno določena, gradnja hiše pa je hitrejša in zgrajena do
zaključne faze. Objekt je pripravljen za takojšnjo vselitev ter uporabo. Hiša je zgrajena po
NAJNOVEJŠI TEHNOLOGIJI VARČNE TRAJNOSTNE GRADNJE z vsemi MARLESOVIMI
POMLADNIMI UGODNOSTMI in vključenimi ALL INCLUSIVE BONITETAMI ter možnostjo
pridobitve subvencije, ki jih nudi Eko sklad, j. s.

17. Izdelava dekorativnega – zaključnega fasadnega
sloja s sistemskim certifikatom proizvajalca STO.
Ta je izdelan na osnovi najnovejših izsledkov nanotehnologije, obstojen na padavinam močno
izpostavljenih fasadnih površinah in z dolgotrajno odpornostjo pred okužbo z zidnimi algami in
plesnimi.

INŠTALACIJSKA DELA
18. Izvedba elektroinštalacij v objektu po PZI projektu s finomontažo modularnih stikal dveh različnih
oblik.
19. Ogrevanje s toplotno črpalko COOLWEX exclusive DUO oz. VAILLANT aroTHERM VWL z vgrajenim bojlerjem in zunanjo enoto. Toplotna črpalka
je optimizirana glede na lokacijo in orientiranost
hiše. Izbirate lahko tudi med toplotno črpalko
zemlja/voda VAILLANT VWS 62/3, brez zemeljskega
kolektorja in gradbenimi ter inštalacijskimi deli za
njegovo priključitev.
20. Vodovodna hišna inštalacija od notranjega hišnega
priključka z vso notranjo hišno kanalizacijo. Vertikalni odtok so izvedeni iz brezšumnih kanalizacijskih cevi.

NOTRANJA
SLIKOPLESKARSKA DELA
24. Slikopleskarska obdelava vseh notranjih sten in
stropov, kitanje, glajenje in brušenje z dvakratnim
nanosom disperzijske bele barve. Kakovost slikopleskarskih del je v nadstandardni izvedbi Q3.

SANITARNA OPREMA
25. Pri izbiri sanitarne opreme lahko izbirate med priznanimi proizvajalci oziroma ponudniki Villeroy
& Boch, Hansgrohe ter priznanim slovenskim ponudnikom Kolpa san. Dobava in montaža sanitarne opreme je v ponudbi vključena po tipskem PZI
-projektu in zajema: podometne kotličke Geberit,
straniščno školjko Villeroy & Boch, dvostopenjsko
armaturo Hansa Focus, kopalno kad Kolpa z enoročno dvostopenjsko armaturo Hansa Fokus, tuš
kad Kolpa in pršno garnituro Hansa Focus. V ponudbo je zajet tudi priključek za pralni in pomivalni
stroj.

PODI IN KERAM. DELA
26. Dobava in polaganje visokokakovostnega 14-milimetrskega troslojnega gotovega hrastovega natur
parketa znanega izvajalca SCHEUCHER ali visoko
kakovostnega PVC poda v debelini 2,5 mm v imitaciji lesa ali kamna s pripadajočimi kotnimi letvami.
27. Dobava keramičnih ploščic (v sanitarnih prostorih
in utility) po izbiri kupca v vrednosti 20 €/m2 z DDV
in polaganje le-teh s pripadajočimi deli. Storitev
vključuje tudi fugiranje in kitanje na stikih tal in
sten ter keramičarsko obdelavo polic in kopalne ter
tuš kadi v mokrih prostorih.

ORGANIZACIJA GRADBIŠČA
28. Vodenje gradnje, prenosni WC, kontejner za komunalne odpadke, najem gradbenega odra v času
montaže in v času izvedbe zaključnega sloja fasade.

OBRTNIŠKA DELA
21. Izvedba mikroarmiranih cementnih estrihov na
toplotno in zvočno izolacijo z dodatno zvočno izolacijo TERMOSILENT v mansardi, ki je odlična
zaščita pred udarnim zvokom, hkrati pa tudi dodatna toplotna izolacija. Hidroizolacijo na ploščo v
pritličju, temeljno ploščo in estrihe na terasah pritličja izvede naročnik.
22. CPL vrata v izvedbi hrast, bukev ali bela z zaokroženimi robovi, vzdolžnimi vzorci nemškega proizvajalca GARANT ali LIP BLED z ostrimi robovi.
Na vratih so nameščene kljuke znanega nemškega
proizvajalca HOPPE ATLANTA iz barvne palete dobaviteljev.
23. V kolikor so, skladno s tipologijo objekta predvidene stopnice, se izvedejo odprte masivne samostoječe lesene stopnice Mizarstva Jezeršek ali Mizarstva
Jurkovnik. Izdelane so iz bukovega lesa s pripadajočo leseno ograj. Prečke po izbiri kupca (lesene ali
inox).

13. Transport elementov ter dostava z vlačilci dolžine
16 m po celotnem območju Slovenije.

29. Nadzor in koordinacija dela vseh podizvajalcev v
času gradnje hiše. Ponudba zajema tudi zavarovanje
gradbišča v celotnem času gradnje.
30. Finalno čiščenje hiše in stavbnega pohištva po
končani gradnji.
31. Ob predaji hiše priprava prevzemnega zapisnika in
druge potrebne dokumentacije (navodila za uporabo, navodila za vzdrževanje, garancijske izjave in
listine).

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
32. Izdelava idejne zasnove po želji naročnika in celotne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD in PZI z vodilno mapo ter
pridobitvijo vseh soglasij.

BREZSKRBNO BIVANJE
33. Sklenjeno zavarovanje za odpravo napak v
garancijski dobi 2 let po opravljeni primopredaji
objekta.
34. Po primopredaji vam podarimo tudi zavarovanje
hiše z nadstandardnim paketom zavarovanja ZM
Marles za obdobje enega leta. / / /

14. Strešna kritina Bramac Klasik Glazuron v rdeči ali
črni barvi, s 30-letno garancijo. Strešnik ima posebno prevleko za povečano dolgoročno obstojnost
barv s povečanim samočiščenjem.
15. Izvedba kleparskih del iz barvne Alu pločevine. Vsi
kleparski izdelki – žlebovi, vertikalni odtoki, kotlički in obrobe – so po izbiri kupca iz barvne palete
izvajalca.
16. Strešna okna se izvedejo v paketu Velux Marles,
ki vsebuje okno Velux Energy Star 68, GGL MK s
troslojno zasteklitvijo z EDJ obrobo in parno zaporo.

Doživite novo dimenzijo bivanja zaživite Marles

lifestyle.

