Toote kirjeldus.
Cube House Premium Väliköök 20m2
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 EPDM rullmaterjaliga, ääristatud parapetplekkidega, kalle maja taha.
* Kogu hoone on soojustatud PUR vahuga 140-145mm paksuselt ( võrdne ca 300-330mm 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

Sisemus.
* Seina ja lae laudis on kvaliteetne naturaalne puit ( must lepp ja haab ) töödeldud värvitu ja valge peitsiga.
* Põrand on kaetud kogu ulatuses LVT click parketiga ( toon kliendi soovil, vastavalt materjali olemasolule )
* Laes on 10 LED valgustit, mis on dimmeriga reguleeritavad
* Lülitid ja pistikud on šampanja tooni ( 7 pistikupesa, tooni on võimalik valida, šampanja, valge või must )
* Köögimööbel laiusega 3000mm. Uste, karkassi ja tagusseina toon on kliendi soovil, valitakse mööblitootja tehases.
köögimööblil on ainult alumised kapid, soovikorral on võimalik tellida ka koos ülemiste kappidega.
köögimööbli kappide, tausta ja tasapinna tooni saab klient ise valida meie partneri juures ( AM Köögimööbel )
* 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 )

Muud andmed ja seadmed.
* Elektrikilp koos kaitselülititega ( peakaitse, rikkevool ja kaitselülitid, vastavalt tsoonidele 10/16A )
* Võimalus tellida mõlemad seinad klaasituna
* 2 LED välisvalgustit, ühendatud hämaraanduriga.
* Välikööki on võimalik tellida ka 25m2 suurust või suurus kliendi soovil, lisainfo: info@cubehouse.ee

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

