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Format grafične priprave:
• Tiff, eps, illustrator eps, pdf 

(besedilo v krivuljah)

• Resolucija: 300 dpi

• Oblika: CMYK
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Katalog izhaja enkrat letno - 
Junij 2017

Katalog je v prosti prodaji na 
vseh prodajnih mestih v Sloveniji  

UREDNIK Črt Čuček u. d. i. a.
crt.cucek@media-element.si

Katalog najlepših hiš je posebna in ekskluzivna izdaja 
revije “Hausbau”. Gre za katalog idejnih projektov 

družinskih hiš, ki je namenjen zasebnim investitorjem, 
arhitektom in projektantom. 

Zajema energetsko učinkovite in nizkoenergijske hiše 
slovenskih, hrvaških in tujih arhitektov.

Vsi zainteresirani imajo možnost reklamiranja po 
promocijskih paketih za obe izdaji, tako za slovenski 

kot tudi za hrvaški Katalog hiš 2016.  

Katalog najlepših hiš izhaja enkrat letno in aktualen 
in prisoten skozi vse leto na prodajnih mestih. Je vir 

navdiha za vse investitorje novogradnje ali renovacije.
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