STANDARDY WYKOŃCZENIA
ELEMENT

WYKOŃCZENIE

DEWELOPER+

COMFORT

PREMIUM

NOWOCZESNE I MODNE
WŁASNE CZTERY KĄTY

Stal typu Corten S235 - stal niskostopowa o podwyższonej
odporności na działanie czynników atmosferycznych

Konstrukcja kontenera

Konstrukcja ścian wewnętrznych z wypełnieniem i malowaniem
podkładowym
Korekta konstrukcji kontenera
Izolacja cieplna: Styropian podłogowy 30mm (salon, sypialnia),
Polistyren 30mm (łazienka)
Płyta podłogowa MFP 12,5mm

Podłoga

Panel podłogowy
Wykładzina PCV
VT
Ta
rkett
Tarkett
Deska podłogowa drewniana z zabezpieczeniem poliuretanowym
Izolacja cieplna: Docieplenie wełną mineralną 100mm
Wykończenie ścian lekkich szkieletowych wewnętrznych - płyta MFP
12,5mm

Ściany

Do wyboru: Płyta gipsowo-kartonowa szpachlowana, gruntowana,
malowana, wodoodporna, o grub. 12,5mm - Opcja 1
Do wyboru: Deska ścienna świerkowa - Opcja 2
Zmiana wybarwienia deski i impregnacja
Izolacja cieplna: Docieplenie wełną mineralną 100mm

Suﬁt
Okna
Drzwi
Oświetlenie
Ogrzewanie
Wentylacja
Klimatyzacja

Płyta suﬁtowa MFP 12,5mm
Płyta gipsowo-kartonowa szpachlowana, gruntowana, malowana,
wodoodporna, o grub. 12,5mm
Stolarka zewnętrzna okienna PCV, dwuszybowa
Wejściowe:

przeszklone drzwi dwuskrzydłowe 1800x2165mm

Wewnętrzne: jednoskrzydłowe z płyty MDF 70x200cm - 2szt.
Wewnętrzne: oprawy oświetleniowe
Zewnętrzne:

kinkiety zewnętrzne - 2szt.

Konwekcyjne grzejniki elektryczne z termostatem

-

Wentylacja grawitacyjna
Wentylacja grawitacyjna wspomagana elektrycznie
Wysokiej klasy klimatyzator marki Samsung

-

-

Przyłącze instalacji niskoprądowej TV i WLAN

Instalacja elektryczna

Przyłącze instalacji elektrycznej
Instalacja elektryczna z rozdzielnią i zabezpieczeniami (wykonana
przewodami zabezpieczonymi z osprzętem ﬁrmy Legrand - gniazda,
włączniki)
Przyłącze instalacji wodno-kanalizacyjnej

Instalacja wod-kan

Instalacja wodno-kanalizacyjna z bojlerem 80l oraz zaworami
zlewu,
(przewiduje montaż: prysznica, umywalki, toalety,
y, z
y
lewu, zmywarki)
Wykończenie ścian łazienki - płytki ceramiczne

Łazienka

Umywalka z szafką
Toaleta
Brodzik prysznicowy ze ścianką szklaną
Blat roboczy z szafkami
Szafki wiszące nadblatowe

0 1 | S M A RT H O U S E

Słupek meblowy pomocniczy

Kuchnia

Płyta grzewcza indukcyjna dwustanowiskowa
Zmywarka
Pochłaniacz teleskopowy
Mikrofala z funkcją grill
Lodówka
Salon: rozkładana kanapa
Salon: stół z krzesłami
Salon: ława

Umeblowanie

Salon: szafeczka pomocnicza
Salon + sypialnia: półki ścienne - 3 sztuki
Sypialnia: dwuosobowe, rozkładane łóżko z materacem 1+1
Sypialnia: szafa
Drewniany taras

Opcje dodatkowe

Markiza zewnętrzna
Elewacja zewnętrzna
Instalacja kominkowa z kominkiem
- zawiera

- opcja

KONTAKT
tel. 58 663 02 05 | kom. 605 590 884 | sales@ecocontainers.com
www.kontenermieszkalny.pl | facebook.com/kontenermieszkalny

SMART

03 | OGRZEWANIE

05 | ŚCIANY WEWNĘTRZNE

grzejniki z termostatem
w każdym pomieszczeniu

04 | PRZYŁĄCZA

SMAR

przyłącza elektryczne
i wodno-kanalizacyjne

06 | STOLARKA OKIENNA

płyta MFP 12,5mm oraz
opcja 1: płyta G-K szpachlowana,
gruntowana, malowana, wodoodporna
opcja 2: deska ścienna świerkowa

podwójne szyby
w oknach marki Drutex

01 | IZOLACJA CIEPLNA
docieplenie wełną
mineralną 100 mm

02 | KLIMATYZACJA
wysokiej klasy klimatyzator
marki Samsung

OPCJA | MARKIZA
markiza zewnętrzna

OPCJA | KOMINEK
instalacja kominkowa
z kominkiem

OPCJA | ELEWACJA

SMART HOUSE

elewacja zewnętrzna

OPCJA | TARAS
drewniany taras

całoroczny
szybki w montażu

EKONOMIA | ELASTYCZNOŚĆ | EKOLOGIA
Smart House to nowoczesny i modny sposób na własne cztery kąty. Trwała i szczelna konstrukcja
kontenera morskiego umożliwia swobodne korzystanie przez cały rok, niezależnie od temperatur
czy warunków pogodowych.
Kontener mieszkalny to dom prosty, solidny i przyjazny dla środowiska – do jego ustawienia nie potrzeba
fundamentów, a posadowienie nie wymaga czasochłonnego uzyskania pozwolenia na budowę.
Odpowiednio zaaranżowane wnętrze kontenera przypomina apartament hotelowy lub niewielkie
mieszkanie. Kontener wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i wentylacyjną.
Bezpieczne drzwi i okna czynią wnętrze jasnym i przestronnym. Dzięki oferowanym trzem standardom
wykończenia możemy dostosować każdy kontener do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, zmieniając
układ wnętrza oraz montując dodatkowe elementy konstrukcji i wyposażenia.
Z przyjemnością stworzymy idealny dla Państwa kontener mieszkalny, dostarczając kompleksowo
zrealizowany mobilny dom pod wskazany adres już w ciągu 30 dni!

ekonomiczny w eksploatacji
komfortowy i bezpieczny
ekologiczny
mobilny

WYMIARY
Zewnętrzne: 12,2 x 2,4 x 2,9 m
Wewnętrzne: 11,8 x 2,1 x 2,5 m
POWIERZCHNIA
Całkowita:
29 m²
Wewnętrzna: 25 m²
POMIESZCZENIA
Salon z aneksem kuchennym,
łazienka, sypialnia

modułowy
solidny

LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH
Cztery

