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1155 PLN/m2 brutto

razem 39 916,80 PLN

Komfortowo zagospodarowana przestrzen w eleganckim wydaniu. 
Z dbałością o szczegóły oraz najwyższą jakość

Dom 35m2 na ‘zgłoszenie’.

Możliwość zamontowania fotowoltaiki.

Ponadto możliwość wykonania tarasu gwarantuje
wzniesienie funkcjonalności i atrakcyjnej cenowo konstrukcji.

www.fs-systems.pl                                          contact@fs-systems.pl

- czas przygotowania 
   prefabrykatów 1-2 tygodnie
- czas budowy wynosi ok. 3-5 dni
- ekonomiczna cena



Dom 35m2 - gotowe rozwiązanie
prefabrykowanych paneli SIP wykonanych   
z   wysokiej   jakości   płyty MgO Fire,  
styropianu  i  wełny  mineralnej oraz 
stabilnego szkieletu drewnianego  co
sprawia, iż pozwala to na używanie go
cały rok.

Użyte  materiały,   ze   względu   na   brak 
jakichkolwiek  toksycznych  związków,  są 
rozwiązaniem przyjaznym człowiekowi jak 
i otaczającemu środowisku.  
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Specyfikacja budynku modułowego:
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Oferta obejmuje dostawę kompletnego budynku w konstrukcji szkieletowej o wymiarach zewnętrznych 480x720cm (34,56 m2), zbudowanego z: 
1.    Panel SIP 2x10mm MgO Fire + 8 cm EPS 100 038
2.    Wełna mineralna o grubości 3cm 
3.    Płyta 8 mm na elewację.
4.    Słupków konstrukcyjnych drewnianych o przekroju dwuteowym 
5.    Elewacja impregnowana bez malowania i wyprawy tynkarskiej, 
6.    Strop z panelu SIP (płyta MgO Fire gr. 10 mm ocieplona styropianem EPS 100 038 - 12 cm) + folia paroizolacyjna 35 m2.
7.    Belka stropowa konstrukcyjna drewniana, o przekroju dwuteowym
8.    Spadki dachowe o pochyleniu 3% przy minimalnej grubości 7 cm
9.    Pokrycie dachu papą podkładową
10.  Obróbki stalowe na attyce
11.   Rynnę o długości 7,2 mb z dwoma rurami spustowymi o śr. 110 mm 
12.  Dwa okna uchylno-rozwierne z podwójną szybą o wymiarach 1160x1450 mm
13.  Jedno okna uchylno-rozwierne z podwójną szybą o wymiarach 1160x555 mm
14.  Drzwi balkonowe o konstrukcji j.w. o wymiarach 1000x2260 mm 
15.  Drzwi wejściowe o wymiarach 900x 2100mm.
16.  Projekt płyty fundamentowej
17.  Ściany wewnętrzne działowe na stelażu 50mm z płyty gipsowo-kartonowej
18.  Ściany działowe łazienki na stelażu 50/75mm płyta gipsowo-kartonowa na zewnątrz i płyta cementowo włóknista wewnątrz łazienki o wymiarach 1 x 2 m.
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W wersji podstawowej: 
sypialnia - 9,5m2        pokój dzienny - 18,5m2        łazienka - 2m2 

Wszystkie instalacje wewnętrzne prowadzi się po ścianach, 
a następnie  przykrywa płytą gipsową. 
Do łazienek dostarczane są w komplecie płyty włókno-cementowe.

Nowocześnie zaprojektowana bryła.
Wykorzystany potencjał przestrzeni.

Panele SIP (2x płyta MgO Fire plus EPS100) 
nie przekraczają wagi 35kg, co pozwala na ich
montaż bez użycia specjalistychnego sprzętu. 
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