Data: 2018-07-22

Ogłoszenie z serwisu ogłoszeniowego http://http://ogloszeniawielkopolskie.pl
GOĹ•Ä

BNIKI GOĹ•Ä

BNIK wysyĹ

ka gratis Promocja

Cena: 100.00 PLN
Rodzaj ogłoszenia:
Lokalizacja: Polska -> woj. Mazowieckie ,miasto -> DÄ
Data dodania: 2018-04-15 r.
Data ważności: 2018-07-14 r.

Opis: Nowy goĹ

Ä

browa , ul.

bnik do samodzielnego montaĹźu od Producenta ZYLAJEK

Wymiary w Ĺ rodku:
szerokoĹ Ä 200cm - dĹ

ugoĹ

Ä

600cm - wysokoĹ

Ä

250cm

Wykonany z konstrukcji szkieletowej dziÄ ki czemu jest bardzo stabilny.
Deska frezowana na piĂłro wpust gr. 15mm eleganckie wykonanie .
GoĹ Ä bnik po zmontowaniu stoi bez Ĺźadnych drgaĹ nic siÄ nie rusza i nic nie chwieje. PodĹ
wykonana z mocnej pĹ yty OSB o gr. 18mm lub z deski frezowanej 15mm.
MoĹźliwoĹ

Ä

wykonania ocieplenia za dopĹ

atÄ

.

Przy zakupie goĹ Ä bnika kaĹźdy klient otrzymuje dokumenty potrzebne do zgĹ
instrukcjÄ jak tego dokonaÄ .
KaĹźda deska posiada wywiercone 4 otwory do Ĺ
goĹ Ä bnika co zapobiega pÄ kaniu desek.

oga

atwego przykrÄ

oszenia +

cania desek do konstrukcji

CaĹ y materiaĹ na goĹ Ä bnik jest tak przygotowany Ĺźe bez problemu mogÄ rozĹ adowaÄ
dwie osoby . Konstrukcja popakowana i podpisana deski pakowane w paczki rĂłwnieĹź podpisane .
W cenie dajemy pokrycie dachu papa podkĹ adowa w rolce.
MoĹźliwoĹ Ä zamĂłwienia gonty ozdobne bitumiczne wysokiej klasy kolory:
czerwony , brÄ zowy , zielony , grafitowy.
CaĹ y domek (konstrukcja,deski itp) jak i inne nasze produkty wykonane sÄ ze suchego materiaĹ u !
W zestawie wkrÄ ty , Ĺ ruby , Ĺ Ä czniki itp. + instrukcjÄ montaĹźu i kontakt telefoniczny podczas
montaĹźu.
Przy montaĹźu goĹ Ä bnika uĹźywamy wkrÄ tĂłw co daje nam rozmontowanie caĹ oĹ ci i
przeniesienie w inne miejsce w pĂłĹşniejszym czasie.
Do wentylacji i zabezpieczenia: goĹ Ä bnik posiada 3szt ramek z mocnej konstrukcji i mocnej siatki
metalowej co zabezpiecza nam wejĹ cie innego zwierzaka do Ĺ rodka i wylotu goĹ Ä bi + zamykana
drewniana okiennica.
MateriaĹ u w zestawie jest wiÄ cej opisany jako rezerwa wiÄ c nie ma siÄ co martwic Ĺźe braknie.
MoĹźliwe rĂłwnieĹź wykonanie innego wymiaru i wyglÄ du na zamĂłwienie dzwon i pytaj dopasujemy
siÄ do kaĹźdego klienta.
Klient ma moĹźliwoĹ Ä zamĂłwienia u nas nĂłg metalowych z mocnego profilu z blachÄ u gĂłry do
wbetonowania na ktĂłrych bÄ dzie staĹ goĹ Ä bnik nogi rĂłwnieĹź sÄ malowane farbÄ
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podkĹ

adowÄ

cena za 1szt 45zĹ

Aktualna Promocja wysyĹ

dĹ

ugoĹ

ka gratis na caĹ

Ä

Ä

150cm.

PolskÄ

!!!

W zestawie :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Deski na Ĺ cianÄ i dach.
Dokumenty potrzebne do zgĹ oszenia.
Konstrukcja na caĹ y goĹ Ä bnik.
1x drzwi i 3x okno z siatkÄ i zamykanÄ okiennicÄ .
Impregnat bezzapachowy do Ĺ rodka (kolory do wyboru) 10L.
Papa podkĹ adowa w rolce szara.
PÄ dzel + rÄ kawiczki.
WkrÄ ty 70mm i 45mm itp.
Instrukcja montaĹźu (prosty montaĹź)
WkrÄ tarka akumulatorowa z Ĺ adowarkÄ .
Kontakt telefoniczny w czasie montaĹźu.
PĹ yta OSB na podĹ ogÄ 18mm lub deski 15mm.
Katalog naszych produktĂłw gratis.
WysyĹ ka 0zĹ

MoĹźliwoĹ Ä wykonania z innej deski innej konstrukcji itp. Produkujemy goĹ Ä bniki kilkanaĹ
lat wiÄ c mamy doĹ wiadczenie i wykonamy rĂłwnieĹź na indywidualne zamĂłwienie.
OferujÄ

transport na caĹ

Ä

PolskÄ

cie

0zĹ

MoĹźliwa sprzedaĹź ratalna.

Dane kontaktowe

E-mail:

domzylajek@gmail.com

Link do ogłoszenia: http://http://ogloszeniawielkopolskie.pl/pokaz_sz_ogl.php?idogl=8213
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