
CENA STANDARDU w konstrukcji szkieletowej 
 =  26.000,00 zł  + 15% montaż  + 23% VAT

Standard konstrukcja szkieletowa
Układ pomieszczeń można dopasować według własnych potrzeb. Technologia: 
Dom wykonany jest z drewna świerkowego  w technologii konstrukcji 
szkieletowej. 
Ściany zewnętrzne:wykonane są z konstrukcji szkieletowej o przekroju
 5 cm x10 cm , od zewnątrz wykończone boazerią świerkowej na pióro wpust 20 
mm gruba  wykonana . Podłoga: drewniana 28 mm gruba na legarach parter i 
piętro oraz podłoga tarasu 30 mm gruba Dach: konstrukcja dachu 5 cm x 15 
cm , pokryty boazerią dachową na pióro wpust  18 mm gruba, pokryty papą 
zieloną lub czerwoną z posypką, podbitka drewniana.Dom posiada ściany 
działowe parteru, okna prostokatne  PCV w kolorze złotego dębu/ białe, parapety 
drewniane, drzwi wejściowe drewniane sosnowe. Barierki na tarasie oraz 
ozdobne donice. Listwy przypodłogowe i maskujące wewnętrzne oraz 
zewnętrzne. Dom od zewnątrz jest zaimpregnowany „Drewnochronem” jeden raz 
w dowolnym kolorze. Od wewnątrz jest wyczyszczony oscylacją  po montażu - 
niemalowany.Montaż : w cenie montażu zawarty jest załadunek  i rozładunek 
materiałów, dowóz do klienta do 50 km, komplet śrub, gwoździ, wkrętów.

Dopłata do wersji ocieplonej z 
blachodachówką 
Podłoga -ocieplenie 10 cm wełna + folia+ OSB,
Dach –   ocieplenie folia termiczna (zastępująca 20 cm 
wełny)+ łaty + blachodachówka  (blacha nad tarasem bez 
ocieplenia) 
 CENA = 7.900,00 + 15% montaż + 23% VAT

CENA STANDARDU Ball 10 cm gruby 
 = 32.900,00zł  + 15% montaż  + 23% VAT

Dopłata do wersji ocieplonej z blachodachówką  Podłoga -ocieplenie 10 cm wełna + folia+ OSB,Dach –   ocieplenie folia termiczna (zastępująca 20 
cm wełny)+ łaty + blachodachówka  (blacha nad tarasem bez ocieplenia) Ściany szczytowe oraz boczne parteru  -Ocieplenie 10 cm wełna + folia wiatro i paroizolacyjna  + 
boazeria na pióro wpust             CENA =13.500,00 zł + 15% montaż + 23% VAT
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