SPECYFIKAJA CENOWA NA DOM 35m2,
TERAS ZEWNĘTRZNY 20m2.
Opis materiałów konstrukcji:
W CENIE 21 000 zł.
















wymiar 4,75m x 7,3m po obrysie podstawy
taras zewnętrzny 20m2, taras zadaszony o wymiarze 1,5x7,3m.
domek wykonany z drewna świerkowego GÓRSKIEGO-"SMREK"
grubość ścian 10cm, bali czterostronnie-wpust szlifowane i wysokość bali 17,5cm,
grubość desek na dachu i ścianach 20mm
wysokość ścian 2,8m
podłoga z drewna świerkowego 32mm grubośći.
sufit z boazerią z drewna świerkowego 20mm grubośći.
boazerią świerkowa podbitka dachu 27m2, ( 20x140mm.)
deska tarasowa świerk 20m2, grubośći 32mm.
podłoga na pióro-wpust 37,5m2, grubośći 32mm.
wysokość całkowita ok 4,8m
legary z kantówki 10x4cm(idealne pod ocieplenie welną gr. 10cm)
powierzchnia dachu 81,3m2.

Opis prac na montażu konstrukcji drewnianych:
W CENIE 15 000 zł.










montaż kontur drewnianą konstrukcję na kotwy.
prosmolyuyemo dno i trzy boczne obsługiwać rozwiązanie antyseptyczne.
montaż ścian konstrukcji drewnianych.
zamontowane belki stropowe.
montaż konstrukcji dachu pod osłoną pokrycia dachowego (konstrukcji dachu, filmu, hidrobaryer,
skrzyni, konrtlaty, łaty). Wszystkie materiały przed instalacją pokryte antyseptyczne.
montaż sufitu belki na całej powierzchni budynku.
montaż okien, drewniane (wybór parapetów, obnalichka dwie strony)
montaż drzwi (wybór obnalichka dwóch stron)
montaż podłogi

Opcje dodatkowe dostępne na naszych pozostałych aukcjach:























ocieplenie podłogi (wełna 10cm) - 2500zł
ocieplenie ścian(wełna 10cm) + wykończenie wew. boazerią - 6000zł
ocieplenie dachu(wełna 10 cm) + wykończenie wew. boazerią - 4200zł
wykończenie wew. ścian boazerią bez ocieplenia - 3600zł
ścianka kolankowa 0,5m - 3000zł
ocieplenie ścianki kolankowej - 1800zł
zabudowa pozostałej części poddasza - 2100zł
rynny do domku - 1000zł
drzwi zewnętrzne ocieplane - 1100zł
okna PCV komorowe - 2100zł
dach pokryty blachodachówką - 4000zł
magazynek na narzędzia dostawiany do ściany domku 3x1m - cena 1500zł
magazynek na narzędzia dostawiany do ściany domku 3x1,5 - cena 2500zł
magazynek dostawiany 3x1m z ukrytym w nim WC - cena 2500zł
drewutnie dostawianą do ściany domku 3x1m - cena 1200zł
dodatkowe pojedyncze okno drewniane - cena 200zł
dodatkowe podwójne okno drewniane - cena 300 zł
dodatkowe pojedyncze okno PCV - 350 zł
dodatkowe podwójne okno PCV - 550 zł
dodatkowe drzwi drewniane - cena 400zł
malowanie lakierobejcą (kolory premium) - 2000 zł
pokrycie dachu gontem premium - 2200 zł

