
Cena za kompletní provedení kabiny ON-GRID

KONTEJNER
Kontejner  40FT - REFRIGERATOR HQ

KOUPELNA
Sprchový kout a sprchova baterie 

Sifon

Baterie na umyvadlo

Umyvadlo koupelna

Zrcadlo

Deska pod umyvadlo

Police pod umyvadlem

Police nad umyvadlem

Háček na ručníky 

WC

Posuvné dveře a kování pro koupelnu

Koš

Ostatní - zachodová štětka, dávkovače

Venkovní sprcha plus kompletní příslušeství a rozvod

Topení radiátor - dle zvoleného zdroje tepla

TECHNICKÁ ČÁST
Vodárna 

Rozvody vody a odpadu koupelna,kuchyně,terasa, technická místnost

Rozvody topení dle druhu kuchyně/obývák, koupelna

Pojistkova skříň 

Rekuperačni jednotka 

Odvetrávácí ventilátor v koupelně 

Kotel na pelety plus komín / Kotel na plyn - komplet / Kotel na elektriku

Výměník k sudu pro natápění koupacího sudu přes kotel

Písková filtrace ke koupacímu sudu

Sklo do filtrace 8kg

Připojení se k výměníku sestava PPR

Držák výměníku na stěně - pro expanzní nádoby

Zásuvky na stěnu 10x



Vypínač 4x

Zásuvka rohova 5x

Chrániče plus jističe

Kabely

Ostatní elektro věci

LED světlo obývák a kuchyně

LED světlo koupelna

Led světla v polici kuchyně

Ztmívač pro LED obývák/kuchyně

Světlo do technické místnosti

Zapojení rozvaděče

Topení radiátory obývák - dle zvoleného zdroje tepla

KUCHYNĚ
Kuchyňská linka komplet

Sklo na záda kuchyně

Dřez granitový

Baterie ke dřezu

Sifon ke dřezu

Indukční dvouplotýnka / Plynová dvouplotýnka

Lednice 

Koš

Skřínky na stěny do kuchyně

Noha do kuchyně ke stolu

Výsuvná zásuvka kuchyně na desce

OBÝVACÍ POKOJ
Věšák na bundy 

Židle k jídelnímu stolu 2x

Sedačka

Koberec

Lampa vysoká rohová

Dekorace na zeď

Taška na časopisy 

Vestavěná skříň v příčce

Deska konferečního stolku

Nohy konferenčního stolku



Rolety ložnice, obývak, kuchyně, koupelna

LOŽNICE
Postel

Matrace 

Lampičky 2x

Posuvné dveře a kování pro ložnici

Zásuvky výsuvné za postelí 2x

DŘEVO

Fasádní obklad

Obklad sten a stropu uvnitř

Podlaha uvnitř

Podlaha venku na terase

KV hranoly 100x100 na příčky

Palubky sauna

Hliníkové profily na terasu

Lak a vosk na podlahu uvnitř

Opálení vnitřní podlahy

Polystyren 100mm do příček

Izolační pásky okolo oken

OKNA A DVEŘE
Okno ložnice 700x1880 - otvírací

Okno ložnice 1400x1500 - fix

Dvoukřídle dveře vstupní a obývák 2200x2200

Okno obývák 2200x1500 - fix

Okno koupelna 2200x600 - otvírací

Dveře dřevěné sauna - 220x70

Montážní materiál a příslušeství

WELNESS A VENKU
Saunová kamna na elektriku

Kameny do sauny

Lavice do sauny



Příslušenství do sauny

Sud koupací nerez 160cm průměr

Weber® Q 1200 se stojanem

Síť na ležení / lehátka

Stůl a židle ven

Slunečník

Dle domluvy se zakázníkem je možné některé položky vynechat nebo vyměnit případně doplnit.

Vše se řeší detailněji při první schůzce


