
EKODOM VIII
5,0 m x 5,0 m + taras 1,5 m x 5,0 m 
Cena już od 31.000 pln brutto
Letniskowy dom drewniany z funkcjonalnym poddaszem użytkowym. 
Szacunkowy czas realizacji modelu podstawowego wynosi ok. 20 dni. 

Ceny:
Wariant  I:                               31.000 PLN
Wariant II:                               58.000 PLN
Pow. całkowita:                      50,0 m²
Pow. zabudowy:                     32,5 m²
Pow. użytkowa:                      36,5 m²
Pow. netto:                             43,0 m² 
Kubatura:                               98,0 m³
Min. wym. i pow. działki:    15 m x 13 m (195,00 m2)
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WARIANT I
STAN ZEWNĘTRZNIE ZAMKNIĘTY

 grubość konstrukcji ścian zewnętrznych 45 x 95 mm

 poszycie zewnętrzne ścian deski gr. 2,0 cm, (w opcji 5 różnych rodzajów 
elewacji)

 grubość konstrukcji dachu 45 x 145 mm

 pokrycie dachu – blacho-dachówka (w opcji 5 różnych rodzajów pokryć 
dachowych) 

 podłoga parteru skrzynkowa ocieplona wełną mineralną gr.15 cm,

 podłoga parteru obita OSB, gr.18 mm, lub deską sosnową gr 27 mm 

 drzwi zewnętrzne ocieplane firmy KMT wersja KMT plus www.kmt.com.pl 

 okna PCV szklone szybą zespoloną

 schody wewnętrzne drewniane proste, policzkowe (występują w domach z 
poddaszem użytkowym) 

 strop między kondygnacjami belka z drewna iglastego 70 x14 wykończony 
deską podłogową dwustronnie obrobioną gr. 2,7 cm

 impregnacja elementów konstrukcyjnych

 wysokość ścian parteru 240 cm. 

CENA ZAWIERA:
 montaż stanu zewnętrznie zamkniętego zgodnie z charakterystyką 

 standardowy projekt w języku polskim 

DO INWESTORA NALEŻY:
 zapewnienie noclegu dla trzech pracowników na okres montażu 

 zabezpieczenie strony prawnej inwestycji (zezwolenia, nadzór w opcji 
wykonuje Ekodom) 

 aranżacja i wykończenie wnętrza do stanu deweloperskiego (w opcji 
wykonuje Ekodom) 

 przygotowanie fundamentu (w opcji wykonuje Ekodom)

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRZEZ NASZĄ FIRMĘ:
 podłoża fundamentowego

 zastosowania różnych modyfikacji 
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WARIANT II
STAN WYKOŃCZONY W SYSTEMIE DEWELOPERSKIM
Zakres dostawy z wariantu I i dodatkowo:

 instalacja elektryczna ze skrzynką (30 pkt.) doprowadzona do puszki 
przyłączeniowej 

 instalacja wodno - kanalizacyjna doprowadzona do zaworu 

 ocieplenie wełną mineralną i wykończenie ścian oraz dachu boazerią lub 
k/g (materiał wraz z robocizną 

 malowanie elewacji 

 podłoga drewniana parteru i poddasza deska sosnowa nie lakierowana gr. 
27mm( w części płyta OSB) 

 komin dymowy bez wykończenia wew. 

Transport jest osobną pozycją, którą doliczamy po omówionym zakresie dostawy.

www.eko-domydrewniane.pl


	EKODOM VIII
	5,0 m x 5,0 m + taras 1,5 m x 5,0 m Cena już od 31.000 pln brutto

