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JAK BÝT „IN“ - mít dům od přírody, od LINEA HOME

Linea Home si zakládá na tom,  že jde „svým“ směrem 
a své kroky podkládá zkušenostmi, výpočty, zkouškami a 
testy.

Bezpečnost a pohoda je synonzmem jména Linea Home.
Poslední odzkoušenou novinkou (požární zkouškou) je 
enormě vysoká odolnost stěn vůči ohni.

Je to skutečně jako by před mnoha a mnoha léty, kdy jsme 
pochopili při vývoji našich domů, že jít a žít s přírodou se 
vyplácí!
 
Stěny bez polystyrénu, zateplení kamennou nesesedavou 
vatou-izolací, zateplení materiály ze dřeva.

Vlajková loď naší firmy?
Vlastně není. Každý náš dům je vlastně originál 
tzn. vyjímečný, bezpečný a individualisticky pojatý.
Máme vybudován silný základ, z něhož se odvíjí další 
kroky, když stojíte jednou nohou skutečně pevně -
- dělají se snáze.
Profitovat z takového postavení budou především  
naši zákazníci.
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Vzhled domu, ať vnější či vnitřní, si zákazník tvoří sám. 
Zda prostřednictvím architekta či vlastní tvořivostí je 
individuální rozhodnutí samotného zákazníka.

Interiér domu lze řešit i pomocí dalšich našich výrobků: 

• masivní podlahy
• obklady   
• vchodové i vnitřní dveře
• schodiště
• kuchyně
• nábytek

Exterier lze podtrhnout následujícími úpravami: 

• dřevěnými terasami
• chodníky
• pergolami
• altány a chatkami
• dětskými prolézačkami

Odlišnosti našich domů, které si zákazník vybírá 
bez příplatků: 

• podvěšené sádrokartonové podhledy 
• masivní stropy
• vnitřní výška místností dle chuti

Tlouštka stěny, a z toho plynoucí možnosti zateplení dle 
požadavku.

HR A E M O C Í
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KAŽDÝ DŮM JE ORIGINÁL
Linea Home nabízí, jak hrubé stavby, tak dokončené stavby.
KAŽDÝ DŮM JE ORIGINÁL - budoucí majitelé 
LUXUSNÍHO DOMU Linea Home se při jeho objednání 
mohou podle vlastní náročnosti rozhodnout o jeho 
konečné podobě od začátku do konce.

TECHNIKA DIFUZNĚ OTEVŘENÉ STĚNY / stěna dýchá. 
V takto vytvořených stěnách se nedrží vlhkost a nejsou 
podmínky pro vznik plísně ani tvorbu hub.
 

JAK SE SNAŽÍME ZAUJMOUT?
Malou část zájemcům zlákáme technickými - byť skvostnými 
- technickými parametry a řešeními. 

Snažíme se zaujmout vzhledem a originalitou. Když potkáte 
ženu či muže, jež Vás zaujme, většinou to není právě 
intelekt, co vzbudilo naší zvědavost.

Lhali bychom tedy sami sobě, kdybychom nechtěli dopřát 
právě očím ten první a největší požitek.    
                  
                                                      

LINEA HOME
Firma, která nepochybně zásadně posunula  
standardy bydlení.

KAŽDÝ DŮM JE ORIGINÁL
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LINEA HOME s.r.o.
Široký sortiment dřevařských výrobků od výroby řeziva po dřevěné montované domy
Zelinářská 297/7 301 65 Plzeň

ing. Zdeněk Javorský
jednatel společnosti

tel.: +420 602 410 797
e-mail: lineahome@lineahome.cz 


