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SolidnyDom.pl – Budownictwo dla profesjonalistów

SolidnyDom.pl
to serwis dla specjalistów, projektantów, inżynierów budowlanych,
przedstawicieli firm wykonawczych oraz indywidualnych profesjonalistów,
których celem jest zbudowanie solidnego domu/mieszkania. Wiele z
zamieszczanych informacji jest także przydatnych osobom budującym dom
sposobem gospodarczym, lub nadzorującym swych fachowców (dziś trzeba
się znać na wszystkim...). Portal zawiera wiele cennych informacji na
temat stosowanych w budownictwie technologii, możliwości doboru
materiałów budowlanych, nowości produktowych, itd.

Główne działy serwisu SolidnyDom.pl
to Poradniki profesjonalne i Encyklopedia Techniki Budowlanej stanowiące największy w Polsce zbiór wiedzy o budowaniu i technologiach
- ponad 3000 niekomercyjnych tekstów opracowanych przez specjalistów,
inżynierów i praktyków obejmujące definicje, wskazówki praktyczne,
rysunki techniczne itp. dotyczące zagadnień budowlanych. Redakcja
serwisu zwraca szczególną uwagę na rzetelność treści i brak
"marketingowej papki" tak często spotykanej w pismach budowlanych i
Internecie.

Inne działy serwisu to:

- Kompendium prawa - kompleksowy zbiór przepisów,
ustaw, rozporządzeń, norm branży budowlanej. Użytkownik znajdzie tutaj
informacje na temat prawnych aspektów budowy. Wszystkie dokumenty to
pełne teksty, dostępne bezpośrednio na stronach portalu
- Katalogi firm i produktów - umożliwiają czytelnikom dotarcie do
informacji z interesującego ich zakresu. Zapewniają komunikację
„użytkownik- firma – producent”, są nośnikiem wiadomości o wszelkich
nowościach, które pojawiają się na rynku budowlanym.
- Forum dla profesjonalistów, na łamach którego zabierają głos niezależni eksperci.
- Wiadomości z rynku i od producentów materiałów budowlanych.

Serwis SolidnyDom.pl należy do Grupy DOM.pl Sp. z o.o.

Dom.pl - szczęśliwy Dom

DOM.PL to tematyczny portal budownictwa i nieruchomości. Jest on skierowany do osób, których celem jest zakup, budowa i
urządzenie domu/mieszkania. Wiele z zamieszczanych informacji jest także przydatnych osobom budującym dom sposobem
gospodarczym, lub nadzorującym swych fachowców (dziś trzeba się znać na wszystkim...).

Główne działy Dom.pl to:

-

page 1 / 2

Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów - SolidnyDom.pl

SolidnyDom.pl - O na

Akademia Budowlana - teksty w niej zamieszczone zawierają minimum fachowego, często niezrozumiałego
słownictwa - są przystępne, przejrzyste i ciekawe. Akademia to swoisty przewodnik także dla tych, którzy już mieszkają.
Dział zawiera kilkaset różnorodnych tekstów na temat urządzania domu czy mieszkania, przeprowadzania drobnych
remontów i napraw, a także załatwiania około domowych formalności.

Projekty gotowe domów jednorodzinnych - zbiór ponad 9 tysięcy projektów gotowych domów stworzonych przez
kilkanaście najlepszych pracowniami architektonicznymi. Użytkownicy mogą przeglądać projekty według różnorodnych
kryteriów, dodawać je do ulubionych, oceniać - i oczywiście kupować za pośrednictwem Dom.pl.

Inne działy Dom.pl to:

Katalogi firm, produktów oraz nieruchomości - umożliwiają czytelnikom DOM.pl dotarcie do informacji z interesującego
ich zakresu. Zapewniają komunikację „firma – klient”, są nośnikiem wiadomości o wszelkich nowościach, które pojawiają
się na rynku budowlanym.

Forum, na łamach którego zabierają głos niezależni eksperci.

Wiadomości z rynku i od producentów materiałów budowlanych.

GaleriaProjektow.pl – projekt Twojego nowego domu

GaleriaProjektow.pl to unikalny w Polsce internetowy katalog projektów domów gotowych. Unikalność ta nie polega tylko na
jego wielkości (ponad 9 tysięcy projektów), lecz głównie na ich obecności w wielu serwisach.

Tysiące projektów domów i budynków użytkowych, stworzonych przez najlepsze polskie pracownie architektoniczne. Jedyna
baza projektów umożliwiająca internautom nabywanie projektów poprzez serwisy partnerskie. Nie tylko projekty, także
kosztorysy, zestawienia materiałów itd. Dostęp do bogatych zbiorów zdjęciowych z realizacji projektów.

Główne cechy

Ponad 9 tysięcy projektów domów i budynków użytkowych, stworzonych przez najlepsze polskie pracownie
architektoniczne

- Nie tylko projekty, także kosztorysy, zestawienia materiałów, relacje z budowy itd.
- Stale rosnąca baza projektów bez wysiłku dla Partnera
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