Data: 2018-07-17

Ogłoszenie z serwisu ogłoszeniowego http://http://ogloszeniaslaskie.pl
Domki domek ogrodowy letniskowy piÄ

trowy 24m 20mm

Cena: 100.00 PLN
Rodzaj ogłoszenia:
Lokalizacja: Polska -> woj. Wielkopolskie ,miasto -> Tarnobrzeg , ul.
Data dodania: 2018-04-17 r.
Data ważności: 2018-07-16 r.

Opis: Producent DomkĂłw "Zylajek" oferujÄ
Masz pytania? Skontaktuj siÄ z nami.
Transport gratis na caĹ

Ä

PolskÄ

nowy piÄ

trowy domek 24m2 - 6m/4m

!

Domek ogrodowy na dziaĹ kÄ o wymiarach 6m/4m (24m kw). Wykonany z konstrukcji szkieletowej
dziÄ ki czemu domek jest bardziej stabilny z moĹźliwoĹ ciÄ caĹ oĹ ci ocieplenia. Ĺ ciany i dach
wykonane z deski o gruboĹ ci 20 mm. Posiadamy rĂłwnieĹź rĂłĹźne wzory desek , gruboĹ Ä ,
szerokoĹ Ä itp. dzwoĹ i pytaj dopasujemy siÄ do kaĹźdego klienta.
PodĹ oga na gĂłrze i na dole wykonana z deski o gruboĹ
rĂłwnieĹź pĹ yty OSB.
JesteĹ

my Producentem dziaĹ

ajÄ

cym kilkanaĹ

ci 20mm i 15mm. MoĹźliwoĹ

Ä

dokupienia

cie lat na rynku.

KaĹźda deska na Ĺ cianÄ i dach posiada wywiercone 4 otwory do Ĺ atwego przykrÄ cania desek do
konstrukcji domku co zapobiega pÄ kaniu desek. Konstrukcja na caĹ y domek jest strugana i
szlifowana do uzyskania gĹ adkiej powierzchni.
CaĹ y materiaĹ na domek jest tak przygotowany Ĺźe bez problemu mogÄ rozĹ adowaÄ
osoby. Konstrukcja popakowana i podpisana deski pakowane w paczki rĂłwnieĹź podpisane.

dwie

W zestawie sÄ 2szt okna plastikowe caĹ oroczne + 2szt okiennice , drzwi solidne drewniane z
futrynÄ , schody do wyjĹ cia na piÄ tro rozkĹ adane posiadamy rĂłwnieĹź schody staĹ e. WkrÄ
Ĺ Ä czniki Ĺ ruby itp. wszystko rĂłwnieĹź dodajemy , podczas montaĹźu moĹźliwy kontakt
telefoniczny do wieczora.
Pokrycie na dach mamy za dopĹ atÄ gonty kolorowe bitumiczne wysokiej klasy kolory do wyboru
czerwony , zielony , brÄ zowy , grafitowy.
CaĹ y domek (konstrukcja, deski itp.) jak i inne nasze produkty wykonane sÄ
materiaĹ u.

zawsze z suchego

WysokoĹ Ä pomieszczenia na dole w Ĺ rodku 230cm na gĂłrze 200cm. CaĹ kowity wymiar z
zewnÄ trz okoĹ o 450cm. Schody do wyjĹ cia na piÄ tro, okna, drzwi moĹźna umieĹ ciÄ w
dowolnym miejscu podczas montaĹźu. MoĹźliwe rĂłwnieĹź zastosowania maĹ e modyfikacje.
Pomieszczenie domku jest 4/4m + taras 4/2m domek nie zawiera pokrycia dachu (moĹźliwoĹ

1/2

Ä

do

ty

kupienia gont ozdobny, koszt 1150zĹ

z gwoĹşdziami). Dach jest caĹ

MoĹźliwoĹ Ä rĂłwnieĹź wykonania domku caĹ
800zĹ . Domek rĂłwnieĹź moĹźna wykorzystaÄ
kontakt telefoniczny (prosty montaĹź).
Deski do Ĺ

y odeskowany.

ego zabudowanego bez tarasu. Koszt dopĹ aty
jako biuro itp. W zestawie instrukcja montaĹźu i

rodka domku rĂłwnieĹź moĹźna zamĂłwiÄ

i dostarczymy gratis z zamĂłwionym domkiem.

Konstrukcja wykonana z kantĂłwki:
100mm/50mm - 70mm/70mm - 70mm/50mm - 50mm/50mm itp. (moĹźliwoĹ

Ä

zmiany wymiarĂłw).

W zestawie:
Konstrukcja na caĹ y domek.
Deski frezowane piĂłro wpust na Ĺ ciany i dach.
Ĺ•Ä czniki metalowe przykrÄ cone do konstrukcji.
Schody drewniane rozkĹ adane do wyjĹ cia.
Drzwi z futrynÄ masywne.
2x okiennica drewniana.
2x okno plastikowe lub drewniane.
Impregnat 10l bezbarwny i bezzapachowy do Ĺ rodka domku.
PÄ dzel i rÄ kawiczki.
WkrÄ ty 45mm, 70mm, 140mm, itp.
Instrukcja montaĹźu + kontakt telefoniczny.
PĹ yta OSB na dwie podĹ ogi lub deska piĂłro wpust.
WkrÄ tarka akumulatorowa z Ĺ adowarkÄ .
Rezerwa desek i konstrukcji.
Transport gratis.
JesteĹ my Producentem i rzetelnÄ FirmÄ dziaĹ ajÄ cÄ na rynku polskim jak i UE od kilkunastu
lat dla tego przy zakupie dowolnego produktu klient otrzymuje fakturÄ Vat po tym moĹźna sprawdziÄ
profesjonalnÄ firmÄ .
MoĹźliwoĹ Ä wykonania za dopĹ atÄ z deski " IMITACJA BALA " zmiany wszystkich wymiarĂłw
gruboĹ ci desek konstrukcji itp. dzwoĹ i pytaj.
RĂłwnieĹź sprzedaĹź ratalna - dzwoĹ

.

Posiadamy rĂłwnieĹź produkty w cenach promocyjnych.
Promocja wysyĹ

ka gratis na caĹ

Ä

PolskÄ

!

Dane kontaktowe

E-mail:

domzylajek@gmail.com

Link do ogłoszenia: http://http://ogloszeniaslaskie.pl/pokaz_sz_ogl.php?idogl=6891
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