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Domek letniskowy
drewniany BIELANY 35
m2 + 18 m2 Taras
Cena

44 900,00 zł

Opis produktu

Domek letniskowy Bielany
Model Bielany, to niezwykle interesująco zaprojektowany domek letniskowy z dużym tarasem, umieszczonym niejako
wewnątrz ścian domku. Całość prezentuje się bardzo ciekawie i nowocześnie, zaś takie rozwiązanie sprawia, że taras jest
osłonięty od wiatru. Wewnątrz domku znajdują się 4 pomieszczenia, co daje możliwość ich adaptacji według upodobań
inwestora. Ze względu na niewielką powierzchnię zabudowy domek może być postawiony bez pozwolenia, jest to domek do
35m2. Czyni to z niego idealne rozwiązanie na działkę rekreacyjną, doskonale sprawdzi się również jako domek na wynajem w
ośrodkach wypoczynkowych.

Domek z drewna bez pozwolenia na budowę
Prezentowany domek drewniany ma powierzchnię 35 m2, zaś taras 18 m2. Został w całości wykonany z drewnianych,
surowych elementów. Model Bielany przeznaczony jest do samodzielnego montażu, ten jednak dzięki czytelnej instrukcji nie
powinien sprawiać żadnych problemów. Producent domków letniskowych dla najbardziej wymagających klientów oferuje
oczywiście transport oraz montaż we wskazanej lokalizacji. Aby jak najdłużej cieszyć się pięknem domku i jego
funkcjonalnością nie można zapominać o właściwym zabezpieczeniu gotowej konstrukcji poprzez odpowiednią impregnację
drewna. Inwestor może zamówić taką usługę, uwzględniając zarówno dodatkowe zabezpieczenie ścian wewnętrznych, jak i
tych na zewnątrz.
Model Bielany jest idealny dla dużej rodziny albo większej grupy osób. Nie posiada piętra, ale za to oddzielne pomieszczenia
do dowolnej aranżacji. Jego ogromnym atutem jest przestronny taras, doskonały do organizacji grilla czy innej formy
spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Ponieważ ten domek nowoczesny nie wymaga pozwolenia na budowę, stawia
się go szybko i bez jakichkolwiek formalności.

Domek drewniany dla dużej rodziny
Jeśli domek sezonowy ma służyć większej liczbie gości, to model Bielany sprawdzi się idealnie. Chociaż jego powierzchnia
użytkowa nie jest duża, to na pełną funkcjonalność pozwalają cztery, niezależne pomieszczenia. Warto dodać, że w każdym z
nim zaprojektowano okna. Do głównej, tej wspólnej przestrzeni prowadzą zaś dwuskrzydłowe drzwi.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Montaż: nie , tak (+ 9 000,00 zł )
Pokrycie dachu: nie , papa (+ 1 800,00 zł )
Impregnacja wewnętrzna: nie , tak (+ 2 700,00 zł )
Impregnacja zewnętrzna: nie , tak (+ 2 100,00 zł )
Rynny: nie , tak (+ 1 700,00 zł )
Zestaw ocieplenia dachu: nie , tak (+ 5 250,00 zł ), tak (z montażem) (+ 6 600,00 zł )
Zestaw ocieplenia podłogi: nie , tak (+ 2 650,00 zł ), tak (z montażem) (+ 3 350,00 zł )
Zestaw ocieplenia ścian: nie , tak (+ 8 400,00 zł ), tak (z montażem) (+ 10 500,00 zł )
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