OFERTA
ekonomiczna
P&P Homes Całoroczne Domki Mobilne oferuje całoroczne domki na kołach w trzech
standardach wykończenia 1.0, 3.0 i 5.0.
Wersja 1.0 domek który nie jest wykończony (przygotowane do własnej aranżacji i umeblowania) W
swoim wyposażeniu posiadają:












1-2 sypialnie w zależności od wielkości domku
salon z miejscem na kuchnię
pomieszczenie na łazienkę
ocieplenie całoroczne wełna w podłodze płyta PIR
dach płaski z membrany EPD lub dwuspadowy z blachy na rąbek, blachodachówka
elewacja wykończona świerkiem/ blacha na rąbek/ panel typu siding
ściany wewnętrzne oraz sufit płyta MFP
okna PCV (5-komorowe, 2-szybowe z nawiewnikami) oraz drzwi wejściowe
podłoga przygotowana do wykończenia
instalacja elektryczna (rozprowadzone przewody zakończone puszkami)
instalacja wod – kan

Wersja 3.0 domek jest wykończony i przygotowany do samodzielnego umeblowania.
W swoim wyposażeniu posiada:












1-2 sypialnie w zależności od wielkości domku
salon z miejscem na kuchnię
pomieszczenie na łazienkę (wraz z białym montażem, wc ,kabina prysznicową, umywalką)
ocieplenie całoroczne wełna, w podłodze płyta PIR+ STEICI FLOOR
dach płaski z membrany EPD lub dwuspadowy z blachy na rąbek
elewacja wykończona świerkiem/ blacha na rąbek/ panel typu siding
ściany wewnętrzne oraz sufit płyta MFP, wykończone płytą G-K ( na biało)
okna PCV (5-komorowe, 2-szybowe z nawiewnikami) oraz drzwi wejściowe
podłoga płyta MFP, panel podłogowy/wykładzina/płytka
instalacja elektryczna z osprzętem gniazdo zewnętrzne
instalacja wod. – kan. zakończona zaworami




wentylacja mechaniczna w łazience i w aneksie kuchennym oraz odpowietrzenie instalacji
sanitarnej
oświetlenie sufitowe w postaci LED w każdym pomieszczeniu

Wersja 5.0 oprócz podstawowego wyposażenia wymienionego w wersji 3.0 posiadają także:






kuchnia (szafki dolne i górne, blat, zlewozmywak , lodówka, płytka elektryczna , pochłaniacz,
pralka, zmywarka)
łazienka ( szafka pod umywalkę , szafka wisząca z lustrem)
ogrzewanie (grzejniki elektryczne olejowe z termostatem w każdym pomieszczeniu, grzejnik
żeberkowy w łazience)
sypialnie (łóżka, szafy ubraniowe, szafki nocne)
salon (sofa lub narożnik z funkcją spania, stolik kawowy)

CENNIK DOMKÓW MOBILNYCH CAŁOROCZNYCH (Netto)
Panorama 21

Panorama 35

Panorama 50

Wersja 1.0

57.000

78.000

110.000

Wersja 3.0

66.000

108.000

158.000

Wersja 5.0

78.000

125.000

184.000

Cena transportu domku do uzgodnienia (w zależności od miejsca dostawy).
Cena nie zawiera kaucję za podwozie:
Panorama 21 i 35 – 7.500pln netto
Panorama 50 – 12.500pln netto
W każdej wersji domku jest możliwość wyboru elewacji, wykończenia ścian wewnętrznych oraz
doboru wyposażenia dodatkowego (wybór tych elementów może wpłynąć na zmianę ceny).
CZAS REALIZACJI 1-4 miesiące.
GWARANCJA 24 miesiące.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny
Piotr +48 602 122 121
Grzegorz + 48 730 044 800

