
 Domeček.
Zvýhodněná cena limitované edice Woodstock 
je 515 000,- bez DPH

Co máte již v ceně edice za 515 000,- bez DPH.

kuchyňka / policový systém

větší sezení ke stolu / 2x lavice

schody / šířka 90 cm (na šířku dveří)

kulaté okno do dveří/ ala ponorka 

paket bezpečí / kódový zámek + vnitřní petlice 

kovový designový věšák

stěny z 42 mm biodesky s lepeným skrytým spojem

dveře s falcem a kvalitním kováním

3x výklopná okénka pro větrání, pozorování zvěře či
v krajním případě i střelbě (ale doporučujeme řešit
konflikty jinak)

vnitřní stínění velkého okna + střešního okna

kalené bezpečnostní sklo

železná konstrukce včetně odnímatelných nohou - výška 2 m

střešní fólie tl. 3mm a oplechování

vnitřní nátěry všech materiálů vč. speciální lazury
podlahy pro snazší údržbu

venkovní nátěr barevnou lazurou dle zkušeností v
horských oblastech 

sklopná postel (2m x 1, 6m) včetně výklopného stolu – toto je
takový náš „must have“ modul, který mávnutím kouzelného
proutku proměníte v postel, stůl nebo volný prostor, tři v jednom
co vás neomrzí, skládejte!

žebřík nahoru / pro pohodlnou cestu do patra 

střešní okno/ výhled na hvězdy – být na chvíli hvězdářem a zkusit si
některá souhvězdí pojmenovat, některé věci na našich posedech
zbožňujeme, třeba tohle okno, ležíte a pozorujete

všechny ceny jsou uvedené v českých korunách bez DPH



Co je potřeba připočíst.

Domeček.
manipulace na místě varianta "easy" 
(to znamená, že dojedeme nákladním autem až na místo a usazujeme z dobré
přístupové cesty)

Jak Domeček ukotvíme?

zemní vruty (4x)

betonové patky 

Jak Domeček dovezeme? 

doprava z truhlárny Dolní Cerekev (kousek od Pelhřimova) 65 kč/ km

25 000

zašleme výkres pro výrobu

26 000

manipulace na místě varianta "hardcore" 
(když máte hůře dostupný pozemek a my budeme muset povolat na pomoc
speciální techniku)

dle použité techniky dopočteme 

Co je možné si dokupit pro ještě lepší zážitek v Domečku.

opravdové teplo z krbových kamen
(včetně dvouplášťového komínového systému, ochranných plechů a
revize)

69 000

kadibudka

matrace 200 x 80 cm (do Domečku se vejde 5 ks)

plynové topení s jednotkou Truma

ostrovní solární systém včetně powerbanky

velkokapacitní powerbanka

29 900

23 000

lampička Nordlux Strap to go

14 500

lampička Nordlux Ara to go

lampička Nordlux Sponge 20

 3 821

2 057

16 900

Kontakt:
Petr Hrubeš
petr@kupsiposed.cz
721 626 379

 2 645

5 000

zábradlí ke schodům 1ks/ lze mít po obou stranách 

barva posedu na přání

6 750

síťky do oken proti hmyzu/ 1 ks

5 990

3 000

paket český design 9 880

matrace oboustranná 200 x 80 cm (do Domečku se vejde 5 ks) 9 999


