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TYTUŁ: Domek Letniskowy Ocieplony Całoroczny Nowość 5m/7m

CENA: 7,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Domek całoroczny ocieplony  o wymiarach podstawy 5m/7m
35m2.
Cena: 41 000 zł
Do samodzielnego montażu / montaż prosty z instrukcją i kontaktem tel.
Wykonany z konstrukcji szkieletowej atestowanej dzięki czemu domek jest bardziej stabilny i dobrze docieplony.
Ściany i dach wykonany z deski pióro wpust z zewnątrz o grubości 20mm i wewnątrz o grubości 15mm. Posiadamy również różne wzory
desek szerokość , grubość itp. Dopasujemy się do każdego klienta.
Podłoga przed domkiem wystaje 1m i szerokość 5m całość 1m/5m. (Możliwość zmiany wymiarów.)
Podłoga na górze i na dole wykonana z deski frezowanej pióro wpust o grubości 20mm.Całość materiału jest starannie szlifowana do
uzyskania gładkiej powierzchni.Wykonanie estetyczne.
Konstrukcja podłogi góra i dół jest gęsto umieszczona co 50cm dzięki temu mamy bardziej stabilną podłogę.
Posiadamy duże doświadczenie w budowie domków.

Grubość ocieplenie jakie można zastosować to 12cm lub 15cm.
Możliwość zamówienia więcej desek lub płyty OSB na podłogę lub ściany, pod deski itp. w dobrej cenie różnego gatunku.
Przy zamówieniu innych dodatkowych materiałów transport również gratis na całą Polskę. Promocja jest aktualna.
Każda deska na ścianę podłogę i dach posiada wywiercone 4 otwory do łatwego przykręcania desek do konstrukcji domku co zapobiega
pękaniu desek.Stawiamy na jakość wykonania.
Konstrukcja na cały domek jest strugana i szlifowana do uzyskania gładkiej powierzchni. W cenie są 4x okno plastikowe całoroczne +
2szt okiennice , drzwi wejściowe drewniane z futryną solidne + drzwi balkonowe plastikowe całoroczne.
Kolory okien i drzwi plastikowych całoroczny w standardowym kolorze białym możliwość zmiany koloru na inny za dopłatą.
Zakup klienta wełna lub styropian do ocieplenia domku ze względu na dużą ilość rodzi jakości itp klient sam zadecyduje. Służymy
pomocą.

https://allegro.pl/oferta/domek-letniskowy-ocieplony-caloroczny-nowosc-5m-7m-9214287158
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