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PODSTAWOWY ZAKRES DOSTAWY:

1) rysunki do zgłoszenia budynku do Urzędu.

2) systemowe wkręcane fundamenty ze stali ocynkowanej ogniowo, rozmieszczone wg 
obliczeń statycznych.

3) ściany wewnętrzne, system oparty na:
• poszycie ze sklejki brzozowej grubości 10 mm,
• konstrukcja z profilu stalowego, 30 x 50 mm, grubość 3 mm, zabezpieczonego
antykorozyjnie, 
• izolacja akustyczna Steico Flex/Isorell,
• poszycie ze sklejki brzozowej (od strony łazienek płyta GKBi).

4) ściany zewnętrzne, system oparty na:
• konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie (profile 30 x 50 mm, grubość 3 mm,
• okładzina ze sklejki mocowana do zewnętrznej strony konstrukcji stalowej,
• przestrzeń instalacyjna,
• izolacja termiczna ściany (płyta PIR/PUR/Steico Therm – w zależności 
od dostępności materiału),
UWAGA! Zastosowanie płyt PUR i Steico zmniejsza powierzchnie pomieszczeń.
• pustka wentylacyjna,
• płyta elewacyjna cementex lub blacha elewacyjna (w zależności 
od dostępności materiału).

5) prefabrykowany element dachowy 
• konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie (profile 30 x 50 mm, grubość 3 mm,
• okładzina ze sklejki mocowana do zewnętrznej strony konstrukcji stalowej,
• przestrzeń instalacyjna,
• izolacja termiczna ściany (płyta PIR, PUR, Steico Therm),
• pustka wentylacyjna,
• blacha dachowa panelowa.

6) okna PVC, białe , system Prestige, sześciokomorowe, prostokątne, bez szprosów,
okucia UR, w cenie podstawowej zawarte są następujące okna
- 0,60 m x 1,77 m jako FIX w kształcie trójkąta - 1 szt.
- 0,60 m x 1,19 m jako FIX w kształcie trójkąta - 1szt.
- 0,60 m x 1,30 m jako UR – 2 szt.
- 1,80 m x 1,80 m jako FIX w kształcie trójkąta prostokątnego - 2 szt.
- 1,80 m x 2,15 m jako dwuskrzydłowe UR - 2 szt.

7) stalowe parapety zewnętrzne, 

8) drzwi budowlane,

9) wysokość pomieszczeń netto parteru 2,60m,

10) schody budowlane na antresolę,

11) montaż modułów na działce klienta.

Cena za opisany powyżej zakres od 79 000,00 zł netto (+ 23%VAT)
(do powyższej ceny należy doliczyć transport i ewentualne zakwaterowanie pracowników)

PAKIET INSTALACYJNY:

Uwaga! Inne elementy widoczne na wizualizacjach a nie ujęte w ofercie jak np. tarasy, pergole, słupy, szalowanie elewacji drewnem i inne, podlegają odrębnym ustaleniom 
i dodatkowej wycenie po ustaleniu ich dokładnych parametrów technicznych. 

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

1. instalacja elektryczna : 25 punktów (okablowanie i gniazda ) osprzęt kolor biały, 
oświetlenie, tablica rozdzielcza z wprowadzeniem WLZ, bez przyłącza zewnętrznego,

2. instalacja wod – kan : 5 punktów odbioru wody bez białego montażu i przyłącza zewnętrznego, 

3. instalacja ogrzewania elektrycznego (grzejniki elektryczne lub elektryczne maty grzewcze, bez posadzki),

4. instalacja wentylacji lokalnej (rekuperatory ścienne - 2 szt).

Cena za opisany powyżej zakres od 29 000,00 zł netto (+ 23%VAT)

OPCJE: (cena na zapytanie) 

1. okna w okleinie jedno lud dwustronnej,

2. schody drewniane lub stalowe.

Oferta ważna do 15.06.2021   
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