
Kanclík.
Zvýhodněná cena limitované edice Olin
349 000,- bez DPH
s komplet vybavením 

Co máte již v ceně edice za 349 000,- bez DPH.

Rozvod elektro - zafrézován do dřeva včetně rozvaděče (schovaný ve
skříňce, takže vás neruší pohled na nevzhlednou krabici s jističi) a zásuvek,
venkovní přípojné místo

Rozkládací sedačka Polstrin - designový parťák vynikající pohodlím nejen na
sezení - rozměr složené 200x60 a rozložené 200x120

2x polštáře na zdi za pohovkou pro pohodlé opření

Železná konstrukce pod Kanclíkem – pomáhá s pevností celého objektu,
možno stavit i na nohy - například v kopci

3x kalené dvojsklo s UW 1.1– což rozhodně neznamená, že by přes něj bylo
hůře vidět, vyznačuje se 5x větší tepelnou odolností, je mnohem pevnější a
zároveň pružnější, taky bezpečnější / protože při případném rozbití vznikají
malé neostré krychličky

Paket bezpečí – venkovní zámek na klíč a vnitřní petlice s madlem pro
ochranu té skartovačky vedle skřínky :)

 Zlesart designové mosazné venkovní madlo ve tvaru větvičky (ocenění
Designblok)

Designová skříňka z biodesky nejen na šanony s integrovanou zásuvkou

Dřevěný cool věšák – jak na mokré bundy, business košile či sexy prádlo

2x Designová černá světla s možností nastavení intenzity i směru ve
variantě teplá bílá - 2700K 

Nabízíme i verzi holátko 289 900,- bez DPH.

Kus přírody vevnitř v podobě visícího kokodamu

Vnitřní stínění velkého okna – rolovatelný závěs, který vám udělá intimčo,
kdykoliv si to bude přát a také dokáže chránit před paprsky, či pohledy, když
je zrovna nebudete chtít

Barva – kombinace nádherné „rašeliny“ od našich finských přátel z Tikkurila
+ přírodní lazury zdůrazňující kresbu dřeva pro ochranu dřeva. Namáhané
plochy jsou pak ještě přetažené špičkovým olejem Adler, aby jste mohli v
klidu rozlívat kafe či víno.

Venkovní rohožka

Hydroizolace včetně oplechování

Verze Holátko neboli core obsahuje dřevěnou konstrukci
(včetně dveří, stolu a dřevěného madla), železnou konstrukci
pod Kanclík, hydroizolaci včetně oplechování a okna. 



Co je potřeba připočíst.

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

Jak Kanclík ukotvíme?

zemní vruty (4x)

betonové patky 

Jak Kanclík dovezeme? 

doprava z Lomnnice nad Lužnicí / dle typu dopravy 30 - 60 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 Kanclíku. 

dřevěné stínící rošty na boční skla
dle umístění vašeho Kanclíku připravíme přímo na míru

Kontakt:

3 000/ 1ks

štěrkové lože a dlaždice 

posuvné síťky proti hmyzu do otevíratelných 3 „oken“

zašleme výkres pro výrobu

možnost vyzvednutí přímo ve výrobě
(truhlárna Lomnice nad Lužnicí), cena naložení 2 000

14 900 

všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách bez DPH

Kanclík.

Petr Hrubeš 
petr@kupsiposed.cz
721 626 379


