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Уютна къща от масивна дървесина
”Тоника” - 50 кв.м.

VIP ZONA предлага на вашето внимание най-новия вид къща с двойна стена от масивна дървесина, иновативни
заключващи се сглобки без пирони и допълнителна топло и звуко изолация от каменна вата ! Подходяща за
всякакъв вид терени за целогодишно живеене, редова къща за вилни селища, вила на море или планина.
Екологично чиста и енергийно-ефективна постройка с възможност за автономно захранване.

Основни предимства на къща от масивна дървесина:
природосъобразна здравословна и антиалергична среда без влага; не е необходимо съгласуване, одобрение или
каквито и да е било разрешителни; изгражда се на всякакъв вид земя /извън регулация, земеделска, горски фонд..../;
бързо време за изграждане и възможност за нанасяне веднага; по-ниски разходи за строителство; не са необходими
довършителни работи; изключително устойчива на земетресения и природни катаклизми; по-добра топлоизолация,
което респективно води до намаляване на разходите за отопление и охлаждане и още много други.
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Срок за изработване и изграждане : 77 дни (11 седмици)
Характеристики: Обща Площ - 50 кв.м. (етаж 1 с площ 35 кв.м. и подпокривно пространство с площ 15 кв.м.)
Дебелина на стената - 15 см.; Тип конструкция : финландско-австралийска сглобка от масивно дърво с
допълнителна изолация от каменна вата (дебелина 5 см.) и стара българска технология.
Промоционална оферта : 29 000 лева без ДДС с включен монтаж !!!
/Цена след 01.02.2015 – 33 000 лева без ДДС с включен монтаж/
Цената включва:
- Дървена конструкция (предварително обработена с препарат за защита)
- Под (дървено дюшеме)
- Покрив с метална керемида
- Прозорци (дървена дограма с двоен стъклопакет)
- Врати (масивна дървесина)
- Електро инсталация (с табло, ключове и контакти)
- ВиК инсталация (без батерии и смесители)
- Каменна вата, хидро и пароизолация (под, стени и покрив)
- Система за пожарогасене и предизвестяване
- Монтаж на територията на България
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В цената не се включват: основи (бетонна плоча, ивична основа или пилони), веранда с джакузи
Гаранция от 10 до 30 години (за различните части).
Фирмата предлага цялостно дизайнерско обзавеждане по индивидуален проект.

Допълнителни услуги:
Интериорен дизайн (3D)
Кухня от масивна дървесина и уреди по избор
Камина двулицева с водна риза (захранва бойлер и локално парно) по поръчка (камината е специално изпълнение с
две лица с цел външно зареждане и почистване без прах вътре и възможност за ползване през летния сезон като
барбекю). Фото соларни панели с комбинирана система за топла вода и електро захранване.
Модерен диван с лежанка (с механизъм за сън, ракла, библиотека) по избор текстил или кожа.
Сауна (инфрачервена или електрическа)
Холна маса, трапезна маса, тапицирани столове от масив, шкафове и аксесоари.
Енергоспестяващо фоново и основно осветление на 12 волта (при автономна система на захранване)
Пилонна основа или плоча и цялостно озеленяване.
Други арт детайли по поръчка
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