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W najbliższych miesiącach rząd planuje przyjąć ustawę, która ułatwia przepisy budowlane dla domów
jednorodzinnych. Bardzo prawdopodobne, że od tego czasu budownictwo w Polsce dostanie "drugi oddech" i
ludzie jeszcze chętniej będą podejmować decyzję o budowie własnego domu. Jeśli w najbliższym czasie
również masz zamiar wybudować swój wymarzony dom będziesz potrzebował solidnego projektu. Planz
może być najlepszym rozwiązaniem jeśli szukasz taniej i szybkiej możliwości nabycia projektu domu. Serwis
internetowy Planz zajmuje się przedstawianiem gotowych projektów domów, które zostały wykonane przez
rzetelne biura architektoniczne. Głównym zadaniem serwisu Planz jest łączenie w jednym miejscu
konkurencyjnych projektów, ułatwiając w ten sposób porównanie ofert znajdujących się na rynku. Planz to nie
tylko gotowe projekty domów, ale również projekty gospodarcze. Do tego typu projektów możemy zaliczyć:
stajnie dla koni, altanki, wędzarnie, garaże, zbiorniki oraz szamba. Przeglądanie i wyszukiwanie projektów,
które nas interesują jest bardzo proste, dzięki specjalnie zaprojektowanym narzędziom. Ogromna ilość
projektów o łącznej wartości przeszło 6 tysięcy, podzielona jest na kategorię. Planz to również atrakcyjne ceny
pod którymi kryją się bardzo jakościowe projekty. Projektowanie domu od początku poprzez współprace z
najlepszymi architektami jest bardzo drogie, dlatego warto rozważyć zakup gotowego projektu. W chwili
obecnej kupując projekt na Planz otrzymają Państwo całkowicie za darmo dziennik budowy oraz bon o
wartości 250 złotych, który zmniejszy koszt opłaty za dostosowanie projektu do indywidualnej działki.
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