
Toote kirjeldus.
 Cube House Premium Peremaja 40m2
Üldandmed.
* Hoone karkass on valmistatud kalibreeritud C24 kvaliteediga materjalist ( põrand/lagi 145*45, seinad 145*45 )

* Välisfassaad on kolmevärviline laudis, töödeldud tehases 2 x värviga. ( toon kliendi soovil )

* Katus on kaetud 2x SBS rullmaterjaliga, ääristatud parapetplekkidega, kalle maja taha.

* Kogu hoone on soojustatud PUR vahuga 145-160mm paksuselt ( võrdne ca 300-350mm villaga ).  U= 0,09W/m²K

* Aknad on plastik 3x paketiga ( toon kliendi soovil )  Uw = 0,7 W/m²K

* Põrand on valmistatud immutatud puitprussidest, kaetud alt ja pealt OSB plaatidega ( 10/15mm ) 

   ning  kaetud näriliste vastase võrguga.

* Kanalisatsiooni ja vee läbiviigud on paigaldatud kuni hoone välisperimeetrini.

* Hoone on varustatud elektrikilbi ja vajalike kaitselülititega.

* Hoone mõõdud: 5950 x 3350 x 2850. P x L x K

Eesruum koos köögi nurgaga.
* Seina ja lae laudis on kvaliteetne naturaalne puit ( must lepp ja haab ) töödeldud värvitu ja valge peitsiga.

* Põrand on kaetud kogu ulatuses LVT clikk parketiga ( toon kliendi soovil, vastavalt materjali olemasolule ) 

   soovikorral naturaalne parkett

* Laes on 4 LED valgustit, mis on dimmeriga reguleeritavad

* Lülitid ja pistikud on šampanja tooni ( 9 pistikupesa, tooni on võimalik valida, šampanja, valge või must )

* Köögimööbel laiusega 1300mm. Uste, karkassi ja tagusseina toon on kliendi soovil, valitakse mööblitootja tehases.

* 2 auguga keraamiline elektripliit, tootjalt Hansa või analoog

* Külmik koos väikese sügavkülmaga, tootjalt Candy või analoog ( 550 x 500 x 850mm P x L x K )

* Tehiskivist kraanikauss ( Corean ) koos kvaliteetse segistiga ( must või valge )

Elutuba.
* Seina ja lae laudis on kvaliteetne naturaalne puit ( must lepp ja haab ) töödeldud värvitu ja valge peitsiga.

* Põrand on kaetud kogu ulatuses LVT clikk parketiga ( toon kliendi soovil, vastavalt materjali olemasolule ) 

   soovikorral naturaalne parkett

* Laes on 4 LED valgustit, mis on dimmeriga reguleeritavad

* Lülitid ja pistikud on šampanja tooni ( 6 pistikupesa, tooni on võimalik valida, šampanja, valge või must )

Magamistuba.
* Seina ja lae laudis on kvaliteetne naturaalne puit ( must lepp ja haab ) töödeldud värvitu ja valge peitsiga.

* Põrand on kaetud kogu ulatuses LVT clikk parketiga ( toon kliendi soovil, vastavalt materjali olemasolule ) 

   soovikorral naturaalne parkett

* Laes on 3 LED valgustit, mis on dimmeriga reguleeritavad

* Lülitid ja pistikud on šampanja tooni ( 4 pistikupesa, tooni on võimalik valida, šampanja, valge või must )

Wc ja pesuruum
* Integreeritud wc pott Cersanit

* 80L nutikas iseõppiv veeboiler Ariston wifi juhtimisega

* Kahesüsteemne duššilift koos duššisegistiga 

* Pesuruumi põrand on kaetud keraamiliste plaatidega ( plaadid ja toon kliendi valikul, hinnaga kuni 22.- 1m2 )

* Lagi on kaetud lepa voodrilauaga, toon värvitu.

* 1 + 2  LED valgustit.

* Eraldi lülitatav ventilatsiooni agregaat, toon šampanja. ( 1tk pesuruumis ja 1tk wc-s )

Leiliruum
* Seinad ja lagi on kaetud naturaalse puiduga ja kaitstud puidukaitse vahendiga ( Must lepp, toon naturaalne pärlmutter )

* Põrand keraamilised plaadid ja toon kliendi valikul, hinnaga kuni 22.- 1m2 

* Lepa puidust pronks klaasiga uks M7/20

* Laes LED tehistava valgustid 12tk ja lava all muudetava tooniga meeleolu LED ribavalögusti, juhitav puldist.

* Elekti või puukeris ( puukeris Harvia M2/M3 koos metallist korstnaga )

* Kerise ümbrus ja lava esine sein on loodusliku vormiga tehiskivi.

Muud andmed ja seadmed
* Elektrikilp koos kaitselülititega ( peakaitse, rikkevool ja kaitselülitid, vastavalt tsoonidele 10/16A )

* Tumepruunid klaasiga siseuksed 4tk.

* 3 LED välisvalgustit, ühendatud hämaraanduriga.

* Korsten ICS sauna Kit 120mm Shiedel ( ainult puukerise või kamina soovi korral )

* Sauna mooduli aknad on välja avanevad ja lisamooduli aknad on sisse avanevad, tuulutuse võimalusega.

   Välisuks on väljast lukustatav.

* Kõik meie majad on mõeldud aastaringseks kasutamiseks ja on väga hästi soojustatud!


