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БУНГАЛОГРАДИНСКА КЪЩА

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Брой етажи:                              1
Размери:          7,1 x 13,7 - 30 м
Застроена площ:        97-215м²
Светла площ:            85 - 188м²
Покрив:   плосък / едноскатен  
     / двускатен / четирискатен
Допълнение:   покрита тераса
Брой бани:                                1
Брой спални:     2

ЦЕНА

Съгласно  актуална  ценова 
листа  на  ЕКОЗИД  за  2016г



ЕДНОЕТАЖНА КЪЩА 





МОДЕРНИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ

Компактният и универсален план е създаден като гъвкава платформа, която да задоволи всички 
нужди. От градинска стая до едноетажна къща, с възможност за различни форми - тук всеки 
може да намери подходящия размер и дизайн. Модерното разпределение в комбинация с 
френски прозорци и покрита тераса, която се простира пред цялата сграда, сливат интериорните 
пространства с околната природа. Чистите геометрични линии разширяват визуално изчистения 
силует и поставят акцент върху външния свят.

Благодарение на модулния дизайн и жилищните площи, вариращи от 85 до 188м2, проектът се 
превръща в идеално решение за различни предпочитания и потребности. Eco-Compact не е 
просто чудесна къща за хора, които търсят свобода и устойчивост, но и най-добрият вариант за 
взискателните инвеститори, които се нуждаят от разширение или допълнителни пространства в 
градината. От къща край басейн до еднофамилен дом - перфектно решение за всяка ситуация 
и вкус.





ECOcOMFORT ДЪРВЕНА ФАСАДА

ECOnaturе ДЪРВЕНА ФАСАДА
100% ДЪРВО   100% НАТУРАЛНА

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДА ДЪРВЕНА ОБШИВКА

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДА ДЪРВЕНА ОБШИВКА

ДИШАЩА ВЪНШНА ИЗОЛАЦИЯ PAVATEX

ДИШАЩА ВЪНШНА ИЗОЛАЦИЯ PAVATEX

ЗАТВАРЯНЕ ПАНЕЛ OSB С ПАРОНЕПРОНИЦАЕМО ОБЛЕПВАНЕ 

ЗАТВАРЯНЕ ПАНЕЛ OSB С ПАРОНЕПРОНИЦАЕМО ОБЛЕПВАНЕ 

ЗАТВАРЯНЕ ИНСТАЛАЦИОНЕН СЛОЙ OSB-ПЛОСКОСТИ

ЗАТВАРЯНЕ ИНСТАЛАЦИОНЕН СЛОЙ OSB-ПЛОСКОСТИ

ОБШИВКА ГИПСКАРТОН

ОБШИВКА ГИПСКАРТОН

ИНСТАЛАЦИОНЕН СЛОЙ 50MM ДЪВЕНА СКАРА/МИНЕРАЛНА ВАТА

ИНСТАЛАЦИОНЕН СЛОЙ 50MM ДЪВЕНА СКАРА / ИЗОЛАЦИЯ

ЯДРО ПАНЕЛ 160MM ОТ KVH-ДЪРВЕНА РАМКА / МИНЕРАЛНА ВАТА

ЯДРО ПАНЕЛ 160MM ОТ KVH-ДЪРВЕНА РАМКА / ДЪРВЕСНА ИЗОЛАЦИЯ PAVATEX
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ПО-ДОБРОТО СТРОИТЕЛСТВО

Нашата  eCO-Systembau-Technology съчетава 
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).
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