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Danmar XII Lux (całoroczny)
Styl starokaszubski o wymiarach 12,0 x 8,0 m

Cena: 260.000,- zł (netto) – imitacja muru pruskiego z ryglówką
Cena zawiera:
Stan zewnętrznie zamknięty
 Konserwację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi
 Elementy ścian
o
o
o
o
o


Konstrukcja ścian 50 x 150 mm
Folia wiatroizolacyjna
Płyta farmacell
Styropian ryflowany 8 cm
Tynk mineralny

Elementy sufitopodłogi
o Belki stropowe 80 x 160 mm
o Deska podłogowa 27mm



Elementy dachu
o Krokwie o przekroju 60 x 180 mm
o OSB 15mm + papa
o Strzecha













Schody drewniane klejone- zabiegowe, policzkowe z poręczą
Konstrukcja wszystkich ścianek działowych 50 x 100 mm
Okna PCV rozwierno-uchylne, okleina jednostronna, szyba podwójna zespolona
Ug=0,8 (24,68 m²)
Drzwi zewnętrzne stalowe pokryte laminatem drewnopodobnym ocieplone ,
antywłamaniowe z zamkami i klamkami.
Drzwi tarasowe 160 x 205 cm ( 1 szt.)
Ścianka kolankowa o wys. 80 cm
Lukarny jednookienne 3 szt.
Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych 2 szt.
Montaż na terenie Polski
Transport do 100 km od siedziby firmy
Taras podcieniowy 11m²
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Opcje – ewentualne dodatki / zmiany (za dopłatą):









Okiennice
Okna drewnianez szybą zespoloną współczynniku, k=1,0
Drzwi drewniane ,, Ronkowski ‘’
Termoizolacja ścian zewnętrznych oraz połaci dachu
Schody drewniane klejone dwuzabiegowe
Pokrycie dachu blachodachówką, dachówką cementową, Blachodachówką z posypką
ceramiczną TILCOR
Tarasy, zadaszenia
Garaż, domek gospodarczy, wiata

Do inwestora należy:




Przygotowanie podłoża
Ocieplenie z wełny mineralnej i wykończenie boazerią lub płytą kartonowo- gipsową
Montaż instalacji wewnętrznych (elektryczna i wodno- kanalizacyjna)

Montaż:



Montaż na terenie Polski wliczony w cenę ogólną
Montaż za granicą płatny – 120 €/dzień/osobę

Transport:



Transport do 100 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. Pomorskie) wliczony w cenę
ogólną, dalej płatny 4,50 zł/ km przebiegu
Transport za granicą- wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty,

