ТзОВ «Терком»
Дерев’яні будинки з «дикого» бруса (модрина).
Стандартна комплектація – «коробка».
Ціна 1 м2 площі будинку 9000-11000 грн.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Стіни- брус стіновий (дикарь) – D колод-260-400мм
Балки перекриття (дикарь) – D колод- 260-400мм
(висота 1 поверху до балок -2,8 м, висота мансарди-1,6 м)
Лаги 1 поверху – січення 50*150мм та чорнова підлога 1п. (30мм)
Стропильна система -крокви -січення 180*80мм
Міжвінцевий утеплювач (ширина 120мм)
Вагонка на обрешітку (сосна зрощена)
Лати (50*50), контр лати (25*50) стругані
Покрівля матеріалом замовника (метало черепиця, бітумна черепиця)
Стандартна комплектація «під ключ».
Ціна 1м2 площі будинку 20000 -25000грн.

9) Стіни- брус стіновий (дикарь) - D колод - 260-400мм
10) Балки перекриття (дикарь) – D колод - 260-400мм
(висота 1 поверху до балок -2,8 м, висота мансарди-1,6 м)
11) Лаги 1 поверху – 50*150мм та чорнова підлога 1п. (30мм)
12) Стропильна система - крокви (клеєні) - 180*80мм
13) Міжвінцевий утеплювач (ширина 120мм)
14) Вагонка на обрешітку (сосна зрощена)
15) Лати (50*50), контр лати (25*50) стругані
16) Металочерепиця. Робота з покрівлі.
17) Утеплювачі (мінвата 150мм), плівки (гідробар’єр,паробар’єр).
Утеплення між балками перекриття та кроквами.
18) Вагонка соснова зрощена.
Забивання на міждахове перекриття та між 1 та 2 пов.
19) Дошка підлоги зрощена соснова.
Забивання дошки підлоги на 1 та 2 пов., та установка утеплювачів та
плівок.
20) Двері вхідні та міжкімнатні з масиву, без сучка (сосна), з коробкою на товщину
стіни, фурнітурою, та лиштвою з двох сторін.
21) Вікна дерев’яні з трьохшарового бруса (78* 82) із
двукамерним енергозберігаючим склопакетом (4*12*4*12*4),
фурнітурою MACO (Австрія), подвійним ущільнювачем та відливами.
Покраска фарбами фірми Adler (Австрія), гарантія на лак 10 років.
Вікна комплектуються фальшкоробкою на товщину стіни, підвіконником
та лиштвою на 2 сторони.
22) Сходи соснові звичайні з першого поверху на другий.
23) Шліфування та лакування зовнішнє та внутрішнє 2 рази.
Лаки фірми Adler (Австрія).
24) Циклювання та лакування підлоги . Лак Adler (Австрія)
25) Штапіки, плінтуса, закінчення, тощо.)
26) Терасна дошка модрина (ліственница)
27) Аксесуари на дах (ринви, капальники, сніготримачі, коньки, і т.д.).

Окремо обговорюється при комплектації «під ключ»:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Сходи цінних порід (дуб, ясень, модрина), або складної конфігурації.
Підлога модрина (ліственница).
Індивідуальні ескізи дверей та вікон (арочні, зі шпросами, тамбурні та ін.).
Покрівля складними матеріалами ( черепиця керамічна, гонт, очерет).
Сауна.
Герметики та герметизування швів.
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