Specyfikacje

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Poniżej przedstawiamy Państwu
wyszczególnienie robocizny poszczególnych stanów wykończenia domu.

Szanowni Państwo.
- Informujemy, że ceny materiałów wykończeniowych (okna, drzwi, podłogi itd) podawane w
kalkulacjach w przybliżeniu i są do uzgodnienia cenowo i jakościowo.
- Ze względu na brak dokładnej informacji w opisach poglądowych projektów, wyliczenia
wartości i wyszczególnienie są szacunkowymi.
- Dokładna wartość jest obliczana na podstawie szczegółowego projektu.
- Możecie Państwo wybrać dowolny projekt z katalogu, czasopisma, Internetu, drewniany
lub murowany przygotujemy wycenę gratis.
- Elementy zewnętrznego dekoru domu, ściany wewnętrzne i przeznaczenie pomieszczeń
wybranego projektu możemy zmienić/ adaptować według życzeń Państwa.
- Przypominamy, że konstrukcja domu z bali okrągłych od średnicy 22cm nie
potrzebuje dodatkowego ocieplenia wewnątrz i zewnątrz i znacznie zmniejsza koszty
wykończenia domu.
- Podawane przez nas ceny są cenami netto (trzeba doliczyć podatek VAT - 8 %).
- W podawanych kalkulacjach w cenę wchodzi wartość montażu wraz z materiałem
oraz dostawa i rozładowanie materiałów na działce budowlanej, zamieszkanie,
wyżywienie, prąd, dodatkowe materiały montażowe.
- Oprócz podawanych w kalkulacjach cen z wyżej wymienionym
wyszczególnieniem nie mamy żadnych ukrytych lub dodatkowych kosztów.
- Podawana dla Państwa kalkulacja opiera się o średnie ceny usług, materiałów i
zainstalowanych urządzeń.
- Cena może ulec zmianie w przypadku indywidualnych zmian, wprowadzanych do projektu
na życzenie Państwa, a także zakresu wykonanych prac.
- Podana w wycenie wartość i zakres prac nie są ostatecznymi - jesteśmy otwarci na
negocjacje.
- W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Na życzenie inwestora składamy indywidualny plan częściowego lub kompletnego
wykończenia.
Dla Państwa wygody wycenimy również szacunkową wartość projektu znajdującego się na
naszej stronie internetowej lub podanego przez Państwa.
Prosimy o podanie nazwy projektu w "Formularzu wyceny"
Jeśli nie wybraliście Państwo projektu, ale chcecie zorientować się w cenie - prosimy o podanie
niezbędnych do wyceny danych:
bal okrągły(średnica)

bal klejony (przekrój)
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22 cm
24 cm
26 cm
28 cm
30 cm

LUB

180mm x 260mm
205mm x 260mm
240mm x 260mm
260mm x 260mm

Dla ułatwienia wyboru zakresu prac poniżej formularzu podajemy wyszczególnienie etapów
budowy domy.

Formularz wyceny
{aicontactsafeform pf=1|use_css=1|field2_name=value field2}

Nazwa Stan
prac surowy
/etapu otwarty

Stan surowy zamknięty Stan "pod klucz"

Montaż konstrukcji ścian zewnętrznych i wewnętrznych
Uszczelnienie bali wzdłużne (len, juta)
Montaż kołków drewnianych łączących bale
Montaż więźby dachowej
Montaż folii paroprzepuszczalnej
Zabezpieczenie konstrukcji
nadrewnianej
życzenie płynami konserwującymi
na życzenie

na życzenie

Montaż blachy dachówkowej i ofasowań
Montaż systemu rynien
Przewody wentylacyjne i kominowe
Montaż drzwi zewnętrznych
Montaż okien drewnianych
Montaż konstrukcji podłogi
Położenie folii paroizolacyjnej
Ocieplenie podłogi
Ocieplenie więźby dachowej
Montaż drzwi wewnętrznych

Gruntowne uszczelnienie bali zewnątrz i wewnątrz
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Wykończenie podłogi
Montaż schodów

Wykończenie sufitu płytą GK lub boazerią drewnianą
Prace hydrauliczne
Prace montażowe

Prace instalacyjne( gaz, elektryka)

Czyszczenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych

Malowanie/impregnowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych
Montaż między balami sznurku
na życzenie
jutowego dekoracyjnego
na życzenie

na życzenie

Wsparcie techniczne i okresowy
na życzenie
przegląd techniczny
na wżyczenie
pierwszych trzech latach
na życzenie
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