Jacek: +48 501 355 133
Email: kontakt@przyczepykempingowewiorek.pl

Kontener mieszkalny

Cena obejmuje

składany, fabrycznie

ramę stalową ocynkowaną,

nowy!!! Przeznaczony do

wzmacniające stalowe narożniki,

wielokrotnego montażu i

panel podłogowy z MgO z linoleum

demontażu.

ocieplony,

galwanizowaną, malowaną proszkowo,
podstawę oraz dach,
PCV (wzmocniony włóknem szklanym),
panel sufitowy ocieplony,
ściany zewnętrzne rozkładane,

(ogłoszenie nr 1581)
CENA BRUTTO DO NEGOCJACJI
24.990,00 PLN
Ilość osób: 1-4
Długość: 5,80m
Szerokość: 2,50m
Wysokość: 2,60m
Masa własna: 1.420,00kg
Rocznik: 2020
Łazienka: Brak

Opis
KONTENER MIESZKALNY, składany, fabrycznie nowy.

ściany wewnętrzne panelowe,
ocieplone, szczytowe oraz boczne,
drzwi zewnętrzne stalowe o wymiarach
975 x 2110 mm z klamką,
2 okratowane okna aluminiowe otwierane,
o wymiarach 975 x 1225 mm
instalację elektryczną wewnętrzną
wraz z oświetleniem LED,
gniazdo elektryczne zewnętrzne.

IDEALNY NA: prywatne działki, budowy, jako pomieszczenie socjalne, zakwaterowanie tymczasowe czy na
kwarantanny.
ZALETY: łatwy i tani transport, prosty montaż (15 minut), dowolność zagospodarowania wnętrza,
Możliwość łączenia kilku kontenerów w większą konstrukcję.
Cena netto 20 317 PLN, brutto 24 990 PLN (FV).
Powierzchnia użytkowa: 14,5 m2.
Wysokość kontenera 2,6 m, zaś wysokość wnętrza: 2,35m.
Ostatnie 2 sztuki z ekspozycji

Kontener wykonany jest z wysokiej jakości materiałów ognioodpornych. Rama podłogi wykonana jest z kształtowników
stalowych, odpornych na obciążenie, z wzmacnianymi narożnikami, a do ramy przyspawane są elementy nośne
podłogi. Konstrukcja nośna podłogi i stropodachu połączona jest czterema składanymi ścianami. Podłoga odizolowana
jest od podłoża za pomocą płyt MgO pokrytych wykładziną PCV. Ściany zewnętrzne wraz z estetycznymi panelami
wewnętrznymi zapewniają izolację akustyczną i termiczną. Wewnątrz rozprowadzona jest instalacja elektryczna, wraz z
górnym oświetleniem i gniazdkami. Kontenery mogą być łączone w większe konstrukcje.

Kontener do transportu składany jest w taki sposób, że ściany boczne łamią się w połowie na zawiasach, a podłoga i
dach łączą się, stanowiąc podstawę i pokrywę. W przestrzeni pomiędzy nimi na płasko rozłożone są wszystkie
pozostałe elementy. Rama posiada otwory konstrukcyjne, odpowiednie do założenia zawiesi hakowych przy
rozkładaniu.

Wymiary po złożeniu:
Długość 5800mm
Szerokość 2500mm
Wysokość 390mm

Kontener na żywo można obejrzeć w Wiórku pod Poznaniem (ul. Podleśna 69, 61-160 Wiórek). Więcej informacji pod
numerem 501 355 133 (Jacek).

