prijslijst model Trekkershut Panorama 18 + 8 m2

2018 franco werk geleverd excl. BTW.

Trekkershut Panorama als bouwpakket geleverd, incl. geisoleerd dak met bitumen shingles, excl. vloer.

€

12.530,--

€

900,--

€

480,--

€

1.020,--

€
€
€
€

35,-4.990,-595,-120,--

specificatie standaard uitvoering geschikt voor plaatsing op een betonvloer:
betonvloer
wanden
kozijnen
ramen
deuren
dak
interieur

: niet in de prijs opgenomen, kan terplaatse gestort worden. (prijs op aanvraag)
: onder een hardhouten profiel voor aansluiting op een betonvloer,
daarbovenop 50 mm. vuren stapelbouwdelen met dubbele groef- en messing.
: vuren gelamineerd.
: vuren gelamineerd, voorzien van isolatieglas.
: vuren gelamineerd, voorzien van isolatieglas en cilinderslot.
: vuren gordingen, vuren groef-en messing dakdelen,
50 mm. PIR- isolatieplaten, bitumen shingles dakbedekking kleur zwart / rood / groen.
: 2 stapelbedden + 1 los bed voor totaal 5 personen, excl. tafel, stoelen en keukenblokje.

meerprijzen:
houten vloer

: alternatief voor betonvloer bestaande uit gewolmaniseerde vuren vloerbalken 45x145 mm.,
gefundeerd op hardhouten palen die in de grond worden geheid,
vloer van 18 mm. Fins-vuren multiplex vloerplaten.

vloer-isolatie

: bestaande uit 50 mm. PIR-isolatieplaten tussen de balken van de houtenvloer, dampremmende
folie tussen de isolatie en de vloerplaten.

betondakpannen
i.p.v. shingles

: duurzamer alternatief voor de bitumen shingles. Op de dakdelen komt een dampremmende folie.
Daar boven op komen houten sporen. Tussen de sporen komen steenwol isolatiedekens.
Op de sporen komt een dampdoorlatende folie met panlatten en betonpannen.

Impregneermiddel : kleurloos, voor extra bescherming van het hout, verpakt in een blik van 2,5 liter.
montage casco

: montageprijs wanneer de trekkershut op een aanwezige betonplaat wordt geplaatst.

montage vloer

: meerprijs op de montageprijs als er gekozen wordt voor een houten vloer

.

montage vloeriso.

: meerprijs op de montageprijs als er gekozen wordt voor vloerisolatie

.

Trekkershut Panorama 18 + 8 m2

.

