Prodej - Chaty a rekreační objekty

číslo zakázky: 000394

Prodej chatek na klíč z lodních kontejnerů

850 000 Kč
za nemovitost

41501, Teplice
Zastavěná plocha:

30 m2

Užitná plocha:

30 m2

Plocha parcely:

30 m2

Druh objektu:

skeletová

Stav objektu:

novostavba

Počet podlaží v objektu:

1

Umístění objektu:

klidná část obce

Energetická náročnost:

B - Úsporná

POPIS NEMOVITOSTI: Touto zakázkou Vám nabízíme výstavbu chatky zhotovené z lodního kontejneru na klíč,
přesně podle Vašich požadavků, přání a potřeb. Zhotovení staveb z lodních kontejnerů skýtá nepřeberné množství
možností, a to jak konstrukčních, možností využití, designu i umístění do terénu. Mezi největší přednosti
kontejnerového domu patří ze stavebního hlediska rychlá výstavba, kde bydlet můžete do jednoho měsíce, oproti
zděné stavbě není potřeba stavět základovou desku, stavba Vám nikdy nepopraská, nebude do ní zatékat ani nebude
vzlínat vlhkost. Z hlediska ekonomického je kontejnerový dům výrazně levnější, než jeho zděný kolega. Ušetříte také
na projektové dokumentaci. Z hlediska legislativy je nespornou výhodou, že tyto stavby nepotřebují stavební povolení,
ale pouze ,,rozhodnutí o umístění stavby". Stavba v konečné podobě má veškeré instalace inženýrských sítí, sanitu,
obklady, dlažby, podlahové krytiny, interiérové dveře. Stavbu není potřeba kolaudovat. Stavba může mít číslo
evidenční a být zapsána do katastru nemovitostí. Pokud byste se chtěli podívat jak takový domek vzniká, rádi Vám jeho
montáž ukážeme v příjemné vytápěné hale. Parcelu na umístění kontejnerové chatky Vám zajistíme dle Vašeho přání.
Uvedená cena je za přízemní chatku s užitnou plochou 30 m2 bez pozemku. Lze se však domluvit i na patrové stavbě.
Konečná podoba domu je zcela ve vašich rukách. Přijďte se podívat. Rádi se Vám budeme věnovat. Obrázek chaty je
pouze pro inspiraci. Chata může vypadat zcela dle Vašich představ.

Vyřizuje
Jolana Havlová
Tel.: +420417535999
GSM: +420774455876
E-mail: havlova@realityprima.cz
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