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Link do produktu: https://kupdomekletniskowy.pl/domek-drewniany-pyrzowice-83-x-6m-p-183.html

Domek drewniany Pyrzowice
8.3 x 6m
Cena

89 900,00 zł

Transport

3zł/km - odległość liczona w obie strony

Opis produktu

Domek drewniany Pyrzowice
Jeśli marzymy o swojej własnej, bezpiecznej przestrzeni, to domek drewniany Pyrzowice jest wspaniałym rozwiązaniem.
Stworzony z dbałością o każdy szczegół, zachwyca i stwarza miejsce dla całej rodziny.

Całoroczny domek drewniany
Domek Pyrzowice został zaprojektowany na planie prostokąta o wymiarach 600 x 830 cm. Składa się z czterech pomieszczeń
wewnątrz oraz dwóch tarasów. Jest kryty dwuspadowym dachem, dającym dodatkowe zadaszenie nad frontowym gankiem.
Do wnętrza prowadzą dwie pary przeszklonych częściowo drzwi, które znajdziemy przy obu tarasach. Domek drewniany
możemy przysposobić jako przestrzeń dla całej rodziny.
Budynek został wykonany z dbałością o każdy szczegół. Składa się z prostych elementów montażowych. Budowa domku nie
sprawia problemów, a jego samodzielne stawianie jest proste i szybkie. Podczas zakupu możemy zdecydować się na
podstawową wersję domku letniskowego. Możemy również pomyśleć o dodatkowych udogodnieniach, które zwiększą nasz
komfort. Szczególnie warto zwrócić uwagę na możliwość ocieplenia dachu czy ścian, pokrycia dachu gontem lub montażu
rynien.

Dla kogo domek?
Choć domek Pyrzowice to nie domek do 35 m2, to w otoczeniu natury odnajduje się równie dobrze, jak jego mniejsza
alternatywa. Możemy postawić go na działce nieopodal lasu i zachwycać się towarzystwem przyrody. Jest to domek
całoroczny, w którym możemy mieszkać niezależnie od pory roku. Możemy potraktować go również jako inwestycję pod
wynajem lub zaprosić do niego swoich gości. Tym samym stworzymy im własną przestrzeń oraz poczucie prywatności.
Nasz domek drewniany łączy w sobie bezpieczeństwo z estetyką i stabilność z komfortem użytkowania. Spełnia oczekiwania
wszystkich, którzy marzą o ciszy, spokoju i klimatycznym wnętrzu. Jeśli brakuje nam przestrzeni, w której czulibyśmy się
dobrze i moglibyśmy się zrelaksować, to domek Pyrzowice będzie rewelacyjnym wyborem. Kameralny, minimalistyczny,
dostosowany do codziennego życia. Stwarza miejsce dla wymagających singli, jak i małych rodzin.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Zestaw ocieplenia ścian: Nie , Tak (+ 23 500,00 zł )
Zestaw ocieplenia dachu: Nie , Tak (+ 14 600,00 zł )
Zestaw ocieplenia podłogi: nie , tak (+ 8 200,00 zł )
Montaż: nie , tak (+ 17 000,00 zł )
Impregnacja wewnętrzna: nie , tak (+ 5 800,00 zł )
Impregnacja zewnętrzna: nie , tak (+ 7 500,00 zł )
Rynny: nie , tak (+ 3 400,00 zł )
Pokrycie dachu: nie , gont bitumiczny (+ 4 500,00 zł ), papa (+ 2 600,00 zł )
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