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TYTUŁ: GOŁĘBNIK Wysyłka gratis 600x200

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający:  (.: maska2 :.)
  Adres:
  Miasto: Cała Polska
  Województwo: podkarpackie
  Telefon: 663757357
                

OPIS:

Nowy gołębnik do samodzielnego montażu od Producenta
ZYLAJEK

szerokość200cm - długość600cm - wysokość 250cm

Wykonany z kantówki 5/10cm i 7/7cm deska frezowana na pióro wpust
gr. 15mm . Konstrukcja Stabilna eleganckie wykonanie .
Gołębnik po zmontowaniu stoi bez żadnych drgań nic się nie rusza i nic nie chwieje . Podłoga wykonana z mocnej płyty OSB o gr. 18mm .
Możliwość wykonania ocieplenia za dopłatą .
Przy zakupie gołębnika każdy klient otrzymuje dokumenty potrzebne do zgłoszenia + instrukcją jak tego dokonać.
Każda deska posiada wywiercone 4 otwory do łatwego przykręcania desek do konstrukcji gołębnika co zapobiega pękaniu desek.
Cały materiał na gołębnik jest tak przygotowany że bez problemu mogą rozładować dwie osoby . Konstrukcja popakowana i podpisana
deski pakowane w paczki również podpisane .
Gołębnik posiada dwie ścianki działowe z drzwiami , ścianki można umieścić w dowolnym miejscu lub wykorzystać na korytarz.
Cały domek (konstrukcja, deski itp) jak i inne nasze produkty wykonane są ze suchego materiału !
Deski na dach są wykonane z 3 klasy małe ubytki po sękach bez problemu się nadają pod papę lub blachę gonty itp.

Wysyłka gratis na całą Polskę ! Ostatnia sztuka w cenie promocyjnej !

W zestawie :
* Deski na ścianę i dach.
* Dokumenty potrzebne do zgłoszenia.
* Konstrukcja na cały gołębnik.
* 3x drzwi i 3x okno z siatką i zamykaną okiennicą.
* Impregnat bezzapachowy (kolory do wyboru)10L.
* Papa podkładowa w rolce szara.
* Pędzel + rękawiczki.
* Wkręty 70mm i 45mm.
* Instrukcja montażu (prosty montaż)
* Wkrętarka akumulatorowa z ładowarką.
* Kontakt telefoniczny w czasie montażu.
* Płyta OSB na podłogę 18mm .
* Katalog naszych produktów gratis.
* Wysyłka 0zł
Podaje dwa linki do filmu na którym można zobaczyć więcej...
www.youtube.com/watch?v=Mg-eAgx-BHk&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Drkv0ZTRL8k

Posiadamy również nogi metalowe pod gołębnik wykonane z mocnego profilu z blachą długość całego profilu 150cm
Możliwość wykonania za dopłatą z deski " IMITACJA BALA" zmiana grubości desek , konstrukcji i wyglądu gołębnika - dzwoń i pytaj.
Oferuję transport na całą Polskę 0zł
Możliwa sprzedaż ratalna.
Zapraszam na inne moje aukcje.
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tel: 663757357
info@domki-zylajek.pl
www.domki-zylajek.pl
goo.gl/ADXLKX


