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Soncna elektrarna

Izdelava idejne
zasnove objekta

Izgradnja na kljuc
. . in se

Pridobitev
grad benega dovoljenja

Oprema doma

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.
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Ponudba velja za vse sklenjene pogodbe do vključno 31. 5. 2017.
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1

MARLES
all INCLUSIVE
IZDELAVA IDEJNE ZASNOVE OBJEKTA
SKLADNO Z ŽELJAMI INVESTITORJEV
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.
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PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (Z
VSEMI SOGLASJI)
Za vas izpeljemo celotni postopek pridobitve
gradbenega dovoljenja, vključno z izdelavo vseh
potrebnih projektov ter soglasij.
MARLESOVA GRADNJA NA KLJUČ
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.
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IZPELJAVA POSTOPKOV PRIDOBITVE
NEPOVRATNIH FINANČNIH SPODBUD EKO
SKLADA, J.S.
Ob nakupu Marles hiše vam pomagamo urediti vso
potrebno dokumentacijo za pridobitev subvencij Eko
sklada, j.s. Naši strokovnjaki vam bodo izpeljali
celoten postopek pridobitve nepovratnih finančnih
spodbud v skladu s terminsko objavljenimi javnim
razpisom Eko sklada, j.s.
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OPREMA DOMA Z INDIVUDUALNIM PEČATOM
Ob nakupu Marles hiše ste deležni posebnih
ugodnosti pri nakupu pohištva ali dodatkov
za dom v salonih Rutar v Ljubljani in Mariboru.
Izkušeni strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali in
predstavili najnovejše trende priznanih proizvajalcev
pohištva. Hkrati je vsakemu kupcu Marles hiše
zagotovljen brezplačen do milimetra natančen izris
tlorisa nove kuhinje, ki jo lahko izberete v Rutarjevi
največji razstavi kuhinj v Sloveniji. Poleg brezplačnega
3D načrtovanja kuhinj vam Rutar omogoča tudi
dostavo in montažo pohištva.
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Z MARLESOM DO ENERGETSKEGA DOMA
PRIHODNOSTI – S STORITVIJO GEN-I SONCE
Na poti do samooskrbe vašega novega doma, vam v
sodelovanju z družbo GEN–I nudimo celovito storitev
na ključ, ki vam bo kot novemu lastniku Marles hiše
bistveno poenostavila pot do energetske samooskrbe
s sončno energijo in vam s tem omogočila energetsko
neodvisnost. V sklopu ‘’All Inclusive’’ ponudbe vam
omogočamo postavitev lastne, domače sončne
elektrarne, s katero boste večino časa samooskrbni,
obenem pa brez skrbi – kadar s proizvedeno elektriko
ne boste pokrili vseh svojih potreb, vam bo GEN-I
razliko avtomatsko dobavil iz omrežja. Izvedba je
izjemno enostavna, saj bodo vse od individualnega
svetovanja, priprave projektne dokumentacije,
pridobitve dovoljenj, do montaže, daljinskega nadzora
in vzdrževanja opravili strokovnjaki GEN-I Sonca.
Gradbena dela so minimalna in hitra, sama montaža
sončne elektrarne traja le 1 dan.
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KAMINI - ZA VEČ ROMANTIKE BIVANJA
Nakup Marles hiše vam prinaša dodatno ugodnost v
obliki popusta pri nakupu kamina znamke Kočevar.
UREDITEV OKOLICE
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.)
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ZAVAROVANJE DOMA
Da bo vaša nova hiša Marles že v prvem letu
primerno zavarovana, bosta podjetje Marles hiše in
Zavarovalnica Sava poskrbela za enoletno brezplačno
nadstandardno zavarovanje na novo vrednost
objekta.
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VAROVANJE DOMA
V sodelovanju s podjetjem Varnost Maribor pa
vam na koncu nudimo še dodatne ugodnosti pri
zavarovanju vašega novega Marlesovega doma.
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