





Lëtzebuerg
mat neiem Sëtz zu Mënsbech (L)!

Iwwer 80.000 gebaute STREIF Haiser an dat an iwwer 
80 Joer, dovun honnerten eleng hei zu Lëtzebuerg!

STREIF Haus

Spezialgebitt 
AAA-Haiser

Rufft eis un
a mir maachen ee perséinlecht Berodungsgespréich aus!

Äre Patrick Diehl a Boris Mohr 
STREIF Haus Team Lëtzebuerg AAA

Säin eegent Haus ze baue 
bedeit an de meeschte Fäll 
di gréissten Investitioun 
am Liewen. Dofir ass et 
wichteg, engem säi Projet 
unzevertrauen deen zou-
verlässeg a fair ass. 
Awer wat ass „fair“? D‘Zei-
tung „Focus Money“ huet 
eng Ëmfro bei 1200 Client‘s 
gemaach, déi viru kuerzem 
d‘Erfahrung vum Bau vun 
hirem eegenen Haus ge-
maach hunn. 
Scho fënnefmol ware mir 
déi Bäscht an der Branche: 
2012-2014-2015-2016-
2017.

Heefeg Ausgezeechent!

Äre Patrick Diehl a Boris Mohr 

Mir freeën eis op Iech!

+352 26378848

2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
(ehemals Küchengalerie)
www.streif.lu

STREIF-Beratungsbüro
Luxemburg
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Spezialgebitt AAA-Haiser

STREIF-Haus ass europawäit DE Spezialist fir  
Passiv- an Niddregenergiehaiser a mir bauen 

des Haiser scho säit iwwer 10 Joer hei am 
Land! Déi säit 2017 vum lëtzebuergesche 

Staat gefuerdert AAA-Haiser si fir eis 
Routine.

AAA

Wann dir schonn ee Grondstéck hutt (oder och net, dann 
hëllefe mir Iech och gär bei der Sich) an dir wëllt schonn 
an den nächsten 12 Méint eraplënneren, da plange mir fir 
Iech mat eisem Architekt ganz individuell, onverbindlech a  
budgetiséiert äert perséinlecht STREIF-Draamhaus.

Mir beroden Iech gär

D‘Äntwert op déi Fro fanne mer just mat Iech zesummen. 
Nëmmen Dir kënnt är Ufuerderungen, Wënsch an Iddi‘en, déi 
fir äert zukünftegt Wunne wäertvoll a wichteg sinn. Wat gëtt 
et méi perséinleches wei säin eegent Haus ze bauen? Zesum-
me mat Iech wëlle mir all d‘Aspekter vun ärem Wonschhaus 
kenneléieren an Iech op dem Wee zu ärem schlësselfäerde-
ge Konzept begleeden. Gären huele mir eis dofir dei nout-
wendeg d‘Zäit, nemme fir Iech! Am Kontext vun eiser „Be-
darfsanalyse“ ermëttele mir är Wënsch fir folgend Themen:

Wat kascht ee STREIF Haus?

Schlësselfäerdeg, zäitspuerend, ökologesch, gesond,  
héichwäerteg a mat Festpräisgarantie!

Alles aus enger Hand

Mir këmmeren eis em d‘Organisatioun vun allen noutwen-
degen Aarbeschten déi ären Hausopbau betreffen, alles 
aus enger Hand! Egal op Buedemanalyse, Vermiessung oder 
Buedemaarbechten. Mir këmmeren eis em äre stressfräien 
Hausopbau.

  Grondstéck / Bauplang
  Geometrie vun ärem Projet / Stil
  Raumopdeelung / Grondrëss
  Technesch Ausstattung / Heizsystem
 Vermiessung, Haususchlëss
  Niewekäschten / Buedemaarbechten
  Finanzéierung / Bonifikatioun
 Bauetappen / Hausopbau

No der „Bedarfsanalyse“ wësst Dir a Mir scho bal alles 
iwwert äre Projet. Elleng Dir entscheed dann, ob mir de Wee  
zesumme weider ginn. Den nächste Schratt fir äert ganz 
perséinlecht STREIF-Haus ass dann d‘Opsëtze vun enger  
Offer fir äre Projet. Ab dem Moment garantéiere mir Iech ee 
feste Präis, an dat fir déi nächst 15 Méint!

AAA - Primärenergie, Heizenergie  
 a CO2-Emissiounen


