Vianoce s
Mooble House

Ako využiť zľavu
4.000,-eur
Ako uplatniť zľavu?
Zavolajte nám a dohodnite si obhliadku v showroome (0907 700 015), (0905 318 672)
Vyberte si model a veľkosť
Zrealizovať 1. platbu je potrebné do 31.12.2022 (vrátane) (je možné uhradiť 1/3 a zvyšok sumy
uhradíte neskôr)
Čo ponúkame?
Časom limitovanú zľavu 4.000,-eur na voliteľnú výbavu
Možnosť uskladniť si domček u nás až do 30.3.2023
Financovanie leasingom (na splátky)
Čo obsahuje voliteľná výbava?
Piecka na drevo
Klimatizácia
Ostrovný systém (off-grid)
Strešné okno Velux
Rozkladacia sedačka s funkciou postele
A mnoho viac, z čoho si môžete vybrať

Prečo Mooble House?
Mooble House domčeky nájdete vo viac ako 10 krajinách EU.
Ázie a Ameriky
Viac ako 20 rokov skúsenosti.
S viac ako 200 zamestnancami, je to výrobca s najvyššou
výrobnou kapacitou.
Kvalitné materiály a celoročne obývateľné
Moderný a minimalistický dizajn
Sú maximálne mobilné a 100% v súlade s cestnými
predpismi.
Mooble House ponúka najširšiu ponuku mobilných domov na
trhu.
Predaných viac ako 100 mobilných domov celkovo.
Bez stavebného povolenia
Možnosť zobrať na splátky (leasing)

Mo.1

Dĺžka: 6,35m
52.990 ,- s DPH
Dĺžka: 5,60m
51.990 ,- s DPH

Mo.2

Dĺžka: 7,75m
56.990 ,- s DPH
Dĺžka: 6,75m
53.990 ,- s DPH
Dĺžka: 5,60m
47.990 ,- s DPH

Mo.3

Dĺžka: 7,75m
58.990 ,- s DPH
Dĺžka: 6,75m
54.990 ,- s DPH

Dĺžka: 4,5m
44.990 ,- s DPH

Mo.4

Najpredávanejší
model s
ergonomickým
tvarom a kompaktnou
dispozíciou

Dĺžka: 7,75m
57.990 ,- s DPH
Dĺžka: 6,75m
53.990 ,- s DPH
Dĺžka: 4,5m
44.990 ,- s DPH

Mo.5
Dĺžka: 4m
43.990 ,- s DPH

Moderný a
minimalistický vzhľad s
dvoma oddelenými
miestnosťami

Príjemný drevený
obklad domčeka s
obsiahlou dispozíciou a
dvoma miestnosťami

Šikmá strecha
ideálna na spojenie s
markízou a terasou.
Jednostranný
pohľad.

Najmenší ale zato
najkompaktnejší
model, vhodný na
častejšie presuny

Štandardná výbava
AL-KO podvozok s torznými nápravami*
AL-KO Spojky, Brzdy, Ráfiky, Pneumatiky, Sada zdvihákov (4 ks.), Sada Pevných Zdvihákov (4 Ks.)
Žiarovo pozinkovaný podvozok
Konštrukcia nadstavby zo žiarovo pozinkovanej ocele
Sedemkolíková zásuvka prívesu a kompletné elektrické rozvody LED
Strecha a vonkajšie opláštenie z pozinkovaného plechu (RAL7015) / Hliník falcovaný
Tepelná izolácia strechy a fasády / 100 mm minerálna vlna
Tepelná izolácia podlahy / 100 mm minerálna vlna
Vonkajší obklad stien z fínskej borovice Thermowood
Priedušný izolačný plášť Dupont / interiér a exteriér
Tvrdené izolačné dvoj-sklo (4+12+4)
Plastové dvere a okná / hliníkové
Interiér obložený prírodnou vodeodolnou brezovou preglejkou
Vstavaný nábytok z prírodnej vodeodolnej brezovej preglejky
Opracovanie/náter preglejky pre vnútorné steny a stropy
Vnútorné steny a vnútorná časť strechy ošetrená náterom
Luxusné Vinylové Parkety
Kompaktné laminátové interiérové dvere
Sieťka proti hmyzu na dvere a okná
Akrylová sprchová vanička, vaňový panel z tvrdeného skla, keramická stena a podlaha
Klasické WC s nádržkou
Reduktor tlaku
Vstavané umývadlo do kúpeľne so skrinkou z prírodnej brezovej preglejky
Mechanické vybavenie pre obytný dom
Porty na pripojenie čistej a odpadovej vody
Elektrická varná doska s 2 horákmi a kuchynský drez*
Tepelne izolované mechanické vybavenie
Pripravená infraštruktúra pre klimatizáciu
Príprava pre ohrievač vody
Bezhalogénové 220 V elektrické vedenie
Vysokokvalitné elektrické zariadenia obytného typu
Led interiérové a exteriérové osvetlenie

Konštrukcia nadstavby zo žiarovo pozinkovanej ocele

Tepelná izolácia / 100 mm minerálna vlna
Panetti izolačný systém
Dupont Tyvek Air Vapour Barier

Vonkajší obklad stien z fínskej borovice Thermowood

Vonkajšie opláštenie z pozinkovaného plechu (RAL7015)

Tepelná izolácia / 100 mm minerálna vlna

Dupont Air Paro zábrana
Námorná preglejka z brezy
Náter na drevo na vodnej báze

Malé prekvapenie na koniec.
Ponuka momentálne platí aj na
skladové domčeky, ktoré je možné si
kúpiť s ešte väčšou zľavou 5.000,-eur.
V ponuke k odberu ihneď máme:
Mo.1 560 (off-grid)
Mo.1 635
Mo.2 675
Veľký mobilný dom Long House

0907 700 015
0905 318 672

Mo.1
grid
Mo.1 off
Long
House

Mo.2

Poznámky

Web

Facebook

Youtube

