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Сигурно ще си помислите, че е 
невъзможно. Напротив, съвсем 
възможно е. Можете да живеете 
в красив, спокоен, изключително 
комфортен дом. Едновременно с 
това  съобразно най-високите из-
исквания за здравословен живот 
и най-нисък разход на енергия,  
което, до скоро, беше привелегия 
само на гражданите от централ-
на и северна Eвропа . 
„Оберон 2“ може да ви го осигури 
при това с минимални допълни-
телни строителни разходи.
И за да видите за какво става 
дума – ето този уникален дом в 
село Марково, близо до Пловдив, 
разположен сред красива природа,  
в хармонична, спокойна, изпълнена 
с тишина среда. Това е серти-
фицираният проект за пасивна 
сграда ОБЕРОН 2. 
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Имотът е разположен на три  
нива. Първото ниво – 129,33 м2 
, включва входно стълбище и 
гараж за три коли, първи жили-
щен етаж с просторна дневна с 
камина , санитарен възел, север-
на тераса и връзка на юг с двор-
ното пространство с площ  от  
117,86 м2. Второто жилищно ниво 
се състои от три спални  със 
санитарни възли, обширна южна 
тераса, с обща площ от 154,33 
м2. Оформена е и офисна част на 
кота  1,50 – 25,22 м2 и емпоре с 2 
работни места – 17,76 м2. Трите 
нива са свързани с асансьор. 
В северната част на сградата е 
ситуиран троен гараж, върху чии-
то покрив е разположена пано-
рамна тераса с прекрасна гледка 
към Пловдив. Имотът притежава 
и двор с площ от 660 м2, която 
може да бъде увеличена с още 
660 м2 или още 1320 м2. 

Ние можем да ви осигурим такъв 
дом. ОБЕРОН Концептбау ЕООД 
е с опит в изграждането на 
пасивни сгради. Проектът следва  
първата ни официално сертифи-
цирана сграда ОБЕРОН 1 - ниво 
,,Стандарт Плюс, в България и на 
Балканите.  
Концепцията за „пасивна къща“, 
както наричат енергоспестява-
щите къщи с висока степен на 
жилищен комфорт, е патентова-
на именно в Германия през 1996 
година. В процеса на строител-
ство всички изисквания на клиен-
та могат да бъдат отчетени.
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