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TYTUŁ: Domek ogrodowy Zylajek Domek 3 600 x 400 cm

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Producent Domków oferuję nowy piętrowy domek do
samodzielnego montażu 24m2  4m/6m.
Domek jest gotowy od ręki bez czasu oczekiwania.
Ładne i estetyczne wykonanie.

Wykonamy dla ciebie każdy wymiar.

Domek letniskowy, całoroczny do samodzielnego montażu / montaż prosty z instrukcją i kontaktem telefonicznym podczas montażu.

Wykonany z konstrukcji szkieletowej certyfikowanej, co wpływa na jego wytrzymałość. Istnieje możliwość zastosowania ocieplenia.
Domek z konstrukcją szkieletową jest bardziej stabilny i dobrze docieplony.

Ściany i dach wykonany z deski pióro wpust, z zewnątrz o grubości 20mm + deska do środka domku o grubości 15mm. Wszystkie deski
są starannie wykonane, bez pęknięć i dziur strugane i szlifowane z każdej strony. Możliwość zmiany grubości deski.

Ocieplenie domku możliwe wełną, styropianem lub pianą pur.

Grubość ocieplenia jaką możemy umieścić w domku to od 9, 5cm do 12cm. Możliwość wykonania grubszej konstrukcji do umieszczenia
grubszego docieplenia. Wszystko do uzgodnienia.

Schody rozkładane do wyjścia na piętro w cenie domku.              Posiadamy też schody stałe - szersze i bardziej stabilne.

DOMEK DREWNIANY LETNISKOWY całoroczny 4/6m 15/20
Konstrukcja podłogi góra i dół jest gęsto umieszczona (co 50cm), ma to wpływ na lepszą jej stabilność.

Każda deska na podłogę, ściany i dach posiada wywiercone 4 otwory. Dzięki temu łatwej przykręcamy deski do konstrukcji, co zapobiega
ich pękaniu.

Posiadamy duże doświadczenie w budowie domków letniskowych i całorocznych.

Możliwość zamówienia większej ilości różnych materiałów desek , płyty OSB, konstrukcji szkieletowej itp. Do uzgodnienia.

Przy zamówieniu innych dodatkowych materiałów transport na terenie całej Polski.

Konstrukcja domku jest strugana, szlifowana i starannie selekcjonowana do uzyskania gładkiej powierzchni.

Okna w cenie 4szt  plastikowe całoroczne + 2szt okiennice drewniane, drzwi wejściowe drewniane z futryną. Posiadamy również drzwi
łazienkowe.

Kolory okien plastikowych całoroczny w standardowym kolorze białym. Za dopłatą możliwość zmiany koloru na inny.

Zakup klienta to: impregnat na zewnątrz i materiał ociepleniowy (wełna, styropian lub piana pur). Chętnie doradzimy w wyborze koloru
impregnatów i dobrej jakości materiałów.
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Impregnacja wewnętrzna domku w cenie. Używamy impregnatu atestowanego, bezbarwnego i bezwonnego, nieszkodliwego dla zdrowia.

DOMEK DREWNIANY LETNISKOWY całoroczny 4/6m 15/20 Szerokość 400 cm
Ważna informacja: Nasze domki zawsze wykonane z konstrukcji suszonej, strugana, szlifowana z CERTYFIKATEM  każda sztuka z
fabrycznym oznakowaniem klasy wytrzymałości konstrukcyjnej.

Cały materiał domku przygotowany jest w taki sposób, że bez problemu mogą go rozładować i załadować dwie osoby . Całość
(konstrukcja i deski) zapakowane i opisane w celu ułatwienia montażu. Do montażu wystarczą dwie osoby (montaż instrukcją i
doradztwem telefonicznym).

Cały domek (konstrukcja, deski itp.) oraz inne nasze produkty, wykonane są zawsze z suchego materiału. Dzięki temu, domek nie musi
być zmontowany od razu po zakupie. Spakowany może przeleżeć dłuższy okres czasu bez żadnych ubytków.

Podstawa solidnego domku to materiał.

Przy zakupie domku dodajemy więcej materiału (desek i konstrukcji), jako rezerwę do dodatkowych prac montażowych.

Pokrycie dachu w cenie gonty bitumiczne wysokiej klasy kolory do wyboru: czerwony , zielony , brązowy , grafitowy.

Producent Domków Drewnianych Zylajek
www.domki-zylajek.com
www.domki-zylajek.pl
tel 663757357

Facebook: www.facebook.com/zylajek
Email: info@domki-zylajek.com
Email: info@domki-zylajek.pl


