Chatka 6x3 m
s terasou a skladom na náradie.

TECHNICKÁ SPRÁVA

V UVEDENEJ CENE JE ZAHRNUTÉ :
STRECHA
- Strecha Je vyhotovená z palubovky (smrek) hr.20 mm.
STENY
- Hrúbka stien – 48 mm
- Steny sú vyrobené z dreva sušeného na 10% vlhkosť, drevina smrek, bez chemickej
impregnácie.
- Je použitý systém dvojitého pera a drážky viď. foto.
- Stabilitu a pevnosť konštrukcie zabezpečuje systém zakladania jednotlivých zrubových fošní
do seba v rohoch konštrukcie.
PODLAHA
- Drevená - smrek , hrúbka 20mm, bez náteru.
- Podlaha je odspodu chemicky impregnovaná.
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OKNÁ
- Počet : 2 ks
- Rozmer : 90 x 90 cm
- Jedno a dvojkrídlové s možnosťou okeníc, bez náteru.
DVERE
- Počet : 2 ks
- Rozmer : 80cm x 200cm,
- Jednokrídlové, bez náteru.

DODATOČNE SI MOŽNO U NÁS DOOBJEDNAŤ:
STREŠNÁ KRYTINA
- Chatky sú dodávané bez strešnej krytiny a bez jej montáže.
- Dodanie krytiny a jej montáž je samozrejme možné si u nás doobjednať.
- Je možné zvoliť si typ krytiny :
- bonský šindel asfaltový 8.5 euro/ m2 + DPH
- fínsky šindel asfaltový CATEPAL 10 euro/ m2 +
DPH
- Tvar a farba podľa výberu
ZÁKLADOVÁ PLATŇA
- Základová betónová platňa nie je zahrnutá v cene chatky.
-V prípade záujmu poskytujeme aj túto službu , avšak uprednostňujeme ak si ju zákazník
vyhotoví sám.
-Platňa musí mať rozmer minimálne o 10 cm väčší- na každej strane, ako je pôdorys chatky.
-Je potrebné aby bol základ minimálne 10 cm nad okolitým terénom.
-Ako izolant proti vlhkosti odporúčame využiť : IPA , HYDROBYT.
NÁTER
- Je možné zabezpečiť si u nás i túto službu
- Nátery pre interiér a exteriér však nie sú zahrnuté v cene dodávky
- V prípade záujmu poskytneme aj široké poradenstvo ohľadom použitia farieb.

DOPRAVA
-0,5 euro/km + DPH obidvoma smermi.
TERMÍN DODÁVKY
- Od 2 do 6 týždňov
- ATYP: od 2 do 8 týždňov
PLATBA
Výška zálohy je do 50 % z celkovej dohodnutej ceny - rozdiel sa dopláca po ukončení
montáže.
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