eCOchalet 150

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

ДРУГИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ

Брой етажи:
2
Размери:
10,5 x 8м
Застроена площ:
~ 85,5м²
Светла площ:
154,4м²
Покрив:
двускатен
Допълнение:
балкон
Брой бани:
3
Брой спални:
максимум 4

Естествените материали и дишащите външни стени
на сградата осигуряват оптимален здравословен
микроклимат за съвременния стил на живот. Модерното
разпределение, съчетано с френски прозорци, слива
интериора на къщата със заобикалящата природа и
създава просторни жилищни площи.

ЦЕНА
Според актуалната ценова
листа на ЕКОЗИД за 2016г.

ПАРТЕР

ПЪРВИ ЕТАЖ

eco-Chalet 150 е перфектната планинска къща,
съчетаваща модерен и традиционен стил. Родителска
спалня с дрешник и свободно стояща вана, както и
отворени жилищни пространства – всичко е налице в
този луксозен ваканционен дом! Тук имате достатъчно
пространство за всички Ваши намерения и идеи.

ECOcOMFORT ДЪРВЕНА ФАСАДА

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДА ДЪРВЕНА ОБШИВКА

ДИШАЩА ВЪНШНА ИЗОЛАЦИЯ PAVATEX
ЯДРО ПАНЕЛ 160MM ОТ KVH-ДЪРВЕНА РАМКА / МИНЕРАЛНА ВАТА

ЗАТВАРЯНЕ ПАНЕЛ OSB С ПАРОНЕПРОНИЦАЕМО ОБЛЕПВАНЕ
ИНСТАЛАЦИОНЕН СЛОЙ 50MM ДЪВЕНА СКАРА/МИНЕРАЛНА ВАТА

ЗАТВАРЯНЕ ИНСТАЛАЦИОНЕН СЛОЙ OSB-ПЛОСКОСТИ

ОБШИВКА ГИПСКАРТОН

ПО-ДОБРОТО СТРОИТЕЛСТВО

eCO-Systembau-Technology съчетава
Нашата
естествени материали с новаторски конструкции. Това
гарантира високо ниво на енергийна ефективност и
комфорт на обитаване. Благодарение на дишащите
външни стени и изключително високите изолационни
свойства, излишната влага в сградата може да бъде
регулирана без загуба на топлинна енергия като по този
начин се осигуряват оптимално здравословни климатични
условия.
Благодарение на интегрирания изолационен слой може
да се постигне над 6% допълнителна площ в сравнение с
класическото изграждане.
Ние се гордеем с качеството на нашите продукти,
постоянно развитие и усъвършенстване по отношение
на екология, устойчивост и опазване на околната среда.
Щастливи сме да съобщим, че всички, произведени от нас
панели и конструкции са проследявани и сертифицирани
от BMF (Бундес асоциация за сглобяемо строителство).

ECOnaturе
ДЪРВЕНА ФАСАДА
100% ДЪРВО 100% НАТУРАЛНА

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДА ДЪРВЕНА ОБШИВКА

ДИШАЩА ВЪНШНА ИЗОЛАЦИЯ PAVATEX
ЯДРО ПАНЕЛ 160MM ОТ KVH-ДЪРВЕНА РАМКА / ДЪРВЕСНА ИЗОЛАЦИЯ PAVATEX

ЗАТВАРЯНЕ ПАНЕЛ OSB С ПАРОНЕПРОНИЦАЕМО ОБЛЕПВАНЕ
ИНСТАЛАЦИОНЕН СЛОЙ 50MM ДЪВЕНА СКАРА / ИЗОЛАЦИЯ

ЗАТВАРЯНЕ ИНСТАЛАЦИОНЕН СЛОЙ OSB-ПЛОСКОСТИ

ОБШИВКА ГИПСКАРТОН
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