
Achano.
Cena limitované edice First verze Olin
461 697,- bez DPH

Co máte již v ceně edice za 461 697,- bez DPH.

záchod a z mědi ručně vyráběná sprcha 

integrované vytápění

měděná, s láskou ručně vyráběná sprcha - průměr 25 cm
včetně patinování (postaření), aby nesvítila jako psí
kulky

vodovodní baterie - taktéž z mědi 

přisazený záchod ke stěně a designové tlačítko na
splachování ve dvou režimech spotřeby vody

zlesart designové mosazné venkovní madlo ve tvaru
větvičky

KVH konstrukce pod ACHANO - pomáhá s pevností
celého objektu, možno kotvení pomocí vrutů či patek.

kalené dvojsklo s UW 1.1

skleněná sprchová zástěna z kaleného skla 

nepřímé LED osvětlení - ve variantě teplá bílá (spuštění
pohybovým čidlem, se zpožďovačem, takže  nehrozí že
vám při vykonávání potřeby zhasne)

rozvod elektro - všechny kabely jsou schovány

zavírání dveří - abyste dveře nemuseli zavírat, zavřou
se za vámi sami

designové barevné věšáky - jak na župan či sexy prádlo

Dále máte v ceně edice následující:

všechny ceny jsou uvedené v českých korunách bez DPH 

skříňka pod umyvadlo z biodesky

vnitřní stínění okna - rolovatelný závěs, který vám udělá
intimčo, kdykoliv si to budete přát

hydroizolace střechy včetně oplechování

barva – kombinace nádherné „rašeliny“ od našich
finských přátel z Tikkurila + přírodní lazury zdůrazňující
kresbu dřeva pro ochranu dřeva



Co je potřeba připočíst.

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

Jak Achano ukotvíme?

zemní vruty (4x)

betonové patky 

Jak Achano dovezeme? 

doprava z truhlárny Lomnici nad Lužnicí 45 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 Achano.

dřevěné stínící rošty na boční skla 14 900

posuvné síťky do oken proti hmyzu 1ks

ostrovní solární systém včetně powerbanky 

velkokapacitní powerbanka

3000

23 000

lampička Nordlux Strap to go 

14 500

2 645

2 057

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

lampička Nordlux Are to go 

lampička Nordlux Sponge 20 

3 821

všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách bez DPH


