Könnyűszerkezetes házépítés kimagasló
minőségű HORIZONT™ kanadai építési
rendszerrel:

Miért érdemes ezt választania:

Használja ki maximálisan az új CSOK -ban rejlő
lehetőségeket!

A hagyományos építési módozatokhoz hasonlítva
kedvező ár. A gyors kivitelezés miatt kevesebb a
munkaköltség, az acélprofilok könnyű súlyának
köszönhetően az alapozási, rakodási és szállítási
kiadások alacsonyabbak. A gyártás teljes mértékben
hulladékmentes, az építés során minimális építési
hulladék keletkezik.

Mi a HORIZONT™ építési technológia?

Gazdaságos, energiatakarékos:
A HORIZONT™ egy Magyarországon egyedülálló,
energiatakarékos, könnyűszerkezetes házépítési
rendszer. Olyan energiatakarékos tűzi horganyzott
acélszerkezetes építéstechnológia, amely a világ
legkülönbözőbb pontjain már bizonyított.

Gyors:
Szerkezetkész állapot akár két hét, kulcsrakész
állapot akár három hónap alatt.

Mit kínálunk Önnek?
Ha könnyűszerkezetes házat szeretne építeni,
társaságunk vállalja kimagasló minőségű és kedvező
árú, HORIZONT™
technológiával
készülő ,
acélvázas, könnyűszerkezetes házak építését., akár
három hónap alatt, kulcsrakészen! Elsősorban
Hajdú-Bihar, Szabolcs és Borsod megye területén.

Környezetbarát:
Az acélvázas házépítési rendszerrel épített épületek
szerkezetében nincs semmilyen egészségkárosító,
allergén vagy jó közérzetet befolyásoló anyag. Az
építés során a házban és környékén nem keletkezik
por, veszélyes hulladék vagy talajszennyeződés.
Megbízható, időtálló:
Az acélszerkezet méretpontos és tartós, vetemedés-,
száradás- és repedésmentes, így az építkezést
követően évtizedekkel később is stabilan áll.
Forduljon hozzánk bizalommal!
GV Group Befektető Kft.
Telefon: +36302699018

Valósítsa meg az álmait, ne hagyja ki a CSOK
nyújtotta lehetőségeket!

E-mail: gali@gvgroup.hu
Web:

http://gvgroup.hu

A HORIZONT™ acélvázas, könnyűszerkezetes
házépítési rendszer energiatakarékos, kiváló hő- és
hangszigetelő. Ezeknek köszönhetően a fűtési és
klimatizálási költségek sokkal alacsonyabbak , mint a

hagyományos építési rendszereknél.

GV Group Kft.
Horizont Márkaképviselő és Partner

Tervezhetőség és precizitás:
A gyártás - és az építés - szerződés alapján, előre
megállapított pontos határidőkkel, költségekkel és
garanciavállalással történik. Egy átlagos családi ház
teherhordó és válaszfal szerkezete a födémmel és a
tetőszerkezettel együtt 1-2 hét alatt felépíthető, a ház
2-3 hónap alatt kulcsrakészen átadható. A száraz
építési technológiának – eltekintve az alapozástól és
az aljzatbetonozástól – köszönhetően évszaktól
függetlenül építhető, nincs száradási és technológiai
várakozási idő.

Mi építhető belőle?
Lakóépületek (családi házak, társasházak, nyaralók),
középületek, ipari és mezőgazdasági épületek
(kisebb csarnokszerkezetek) legfeljebb 5 szintig.

Mire alkalmas?
Új épület építésére, Meglévő épületek bővítésére,
Tetőtér-beépítésre, emeletráépítésre (kis súlya miatt
különösen alkalmas), Kitöltőfalak készítésére.

Miért érdemes a könnyűszerkezetes
technológiát választani?



GV Group Kft.





Kényelem és rugalmasság:

GV Group Befektető Kft.
Telefon: +36302699018
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„A legjobb építési rendszer,
amit valaha megismertünk!”

A Horizont™ építési technológiának köszönhetően
az alaprajzi tervezhetőség kötetlen: nincsenek méret
megkötések, fix elemméretek, az íves falak és
nyílások egyszerűen és gyorsan kialakíthatóak, így
teljes mértékben alkalmazkodni tudunk a vevő
igényeihez. A falazott szerkezetekhez képest
nagyjából 10-15%-kal nagyobb a hasznos alapterület.

A könnyűszerkezetes technológia az
legelterjedtebb építési rendszer a világon.

Miért HORIZONT™ családi házat?

E-mail: gali@gvgroup.hu
Web:

http://gvgroup.hu


.

Kimagasló minőség
Tervezhetőség, precizitás
Kedvező árak
Bármilyen elképzelés megvalósítható
Hosszútávon már a világ több, mint 50
országában bizonyított.
Gyors és tiszta technológia, felejtse el az
építkezéssel járó stresszt.
Rugalmas építési mód, bővítésre is használható
A vagy A+ energiaosztály
A hagyományos kialakításhoz képest min. 10%kal nagyobb hasznos alapterület
Mert egyszerűen a legjobb!

