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Link do produktu: https://kupdomekletniskowy.pl/domek-drewniany-malbork-35m-antresola-taras-p-154.html

Domek drewniany Malbork
35m + antresola + taras
Cena

45 900,00 zł

Transport

3zł/km - odległość liczona w obie strony

Opis produktu
Model MALBORK z powodzeniem sprawdzi się w roli domku letniskowego na wynajem lub domku rekreacyjnego na własnej
działce. Duży metraż i taras umożliwiają swobodną aranżację przestrzeni, a niewielka powierzchnia zabudowy pozwala na
budowę domku bez pozwolenia.
Prezentowany domek drewniany mierzy 700x500 cm. Dopasowane ściany budynku o grubości 44 mm czynią go niezwykle
stabilną i wytrzymałą konstrukcją, która nie wymaga dodatkowego uszczelnienia. Całość wieńczy dwuspadowy dach o
powierzchni 61 m2. Z przodu domku znajduje się też metrowy wypust, który stanowi doskonałe zadaszenie dla tarasu i
skuteczną ochronę ścian przed deszczem i słońcem.
Jeżeli ktoś chce bez zbędnych formalności i zezwoleń zapewnić sobie odpowiednią ilość miejsca, to właśnie ten model może
się okazać idealnym wyborem. Powierzchnia zabudowy wraz z tarasem to jedynie 35 m2, co wyklucza konieczność posiadania
pozwolenia. Jednakże fakt, że domek ma dwa poziomy sprawia, że jego powierzchnia użytkowa sięga 55m2. To daje ciekawe
możliwości aranżacji, jak również przede wszystkim możliwość wygodnego przebywania w domku nawet większej grupy osób.
Znajdujący się przed wejściem zadaszony taras umożliwia stworzenie miejsca na wypoczynek na powietrzu bez względu na
warunki atmosferyczne.
Wewnątrz domku znajduje się 2 pomieszczenia o sporych rozmiarach, co daje wiele opcji ich aranżacji, jak również możliwość
wstawienia większej ilości łóżek. Z tego względu ten model bardzo dobrze nadaje się do ośrodków wypoczynkowych jako
domek na wynajem dla większych grup. Doskonale sprawdzi się także na działce rekreacyjnej, dając możliwość
bezproblemowego wypoczynku nawet większej rodzinie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Ocieplenie ścian: Nie , Tak (+ 11 400,00 zł )
Ocieplenie dachu: Nie , Tak (+ 9 200,00 zł )
Ocieplenie podłogi: Nie , Tak (+ 4 200,00 zł )
Montaż: nie , tak (+ 8 900,00 zł )
Impregnacja wewnętrzna: nie , tak (+ 3 800,00 zł )
Impregnacja zewnętrzna: nie , tak (+ 3 300,00 zł )
Rynny: nie , tak (+ 1 700,00 zł )
Pokrycie dachu: nie , gont bitumiczny (+ 2 675,00 zł ), papa (+ 1 450,00 zł )

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

