
HELY IGÉNYEI SZERINTI ELRENDEZÉS
Minden terv kérhető tükrözött elrendezéssel.

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK
További információért lépjen kapcsolatba értékesítési 
munkatársunkkal.

VÉGSŐ ELEMEK KIVÁLASZTÁSA
A vásárló kiválaszthatja a mobilház fal, padló és hom-
lokzati elemeit.

EGYEDI PROJEKTEK
Lehetőség van egyedi elképzelések megvalósítására.

MOBIL HOME 

BALI
10M x 3,5M

Kanapé ággyá alakítható
Dohányzóasztal
Hely az asztalnak/székeknek
Hely a TV-nek/antenna aljzat
Hely a légkondicionáló beren-
dezésnek 
Elektromos fűtés

Franciaágy
Gardróbszekrény
Éjjeliszekrény
Faliszekrény/polc
Elektromos fűtés

Konyhaszekrények, Konyhapult
Beépített hűtőszekrény
2 főzőlapos elektromos tűzhely
Mosogató
Hely a sütőnek, Szagelszívó
Hely a mosogatógépnek
Teleszkópos, külső elvezetésű

Egyszemélyes ágy
Gardróbszekrény
Asztal
Elektromos fűtés

Zuhanykabin
Mosdó szekrénnyel
Kerek tükör
Hely a mosógépnek
WC
Elektromos fűtés
Bojler 55 l

Biztosítékszekrény
Ruhafogas/akasztó
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NAPPALI

HÁLÓSZOBA 1

KONYHA

HÁLÓZSOBA 2

FÜRDŐSZOBA

FOLYOSÓ



JELLEMZŐK
KÜLSŐ MÉRETEK 10 m X 3,5 m (35 m²)

HASZNOS ALAPTERÜLET 28,5 m² (nappali konyhasarokkal 11,8 m², előszoba: 1,6 m2, Hálószoba1: 6,4 m2, Hálószoba2: 6,3 m2, 
Fürdőszoba: 3,1 m2)

SÚLY 8 tonna

BELMAGASSÁG ÉMI verzió átlagosan 2,25 m
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MOBILHÁZ SZERKEZETE 
Acél váz szerkezet (padló, falak, tető) kiegészítve kereszt falécezéssel és OSB lapokkal. Két tengely - 4 
kerék. Vonórúd, mely mindkét oldalról lehetőséget nyújt tolni-vonni a házat. A ház 6 támasztó pont-
tal készül

PADLÓ Az acél elemek mellett horganyzott lemez, nyitott cellás 13 cm-es purhab szigeteléssel, fa szerkezet-
tel, OSB lap, linóleum (PVC) vagy laminált (MDF) padló burkolat

TETŐ Az acél elemeken felül faszerkezet, nyitott cellás 13 cm-es purhab szigetelés, magas páraáteresztő 
membrán, matt cserepes lemeztető

KÜLSŐ FALBORÍTÁS
Siding, „standard” alapborítás. (*lakóház esetén nem választható) Továbbá acélszerkezeti elemek, 
faszerkezet, OSB lap, nyitott-cellás 13 cm-es purhab szigetelés, szélfogó membrán és páraáteresztő 
fólia, rágcsáló elleni védelem

BELSŐ FALBORTÁS Faszerkezet, OSB lap, PVC vagy MDF lap

AJTÓK
Bejárati ajtó 90/200 cm egyszárnyú acél, szigetelt, 48 mm vastag
Belső ajtók 70/200 cm fehér vagy MDF vagy fa

ABLAKOK
5 kamrás rendszer, a szerkezet 70 mm mély, kétrétegű acél kerettel, fehér színű PVC profil 
szellőzőnyílásokkal

ERESZCSATORNA Fém ereszcsatorna és lefolyócsövek

VILLAMOSSÁG
Biztosíték szekrény, 1 vagy 3 fázisú kialakítással. Elektromos kábelek kábelcsatornában vannak elhe-
lyezve. A konnektorokhoz 3x2,5 mm² kábel, a világításhoz 3x1,5 mm² kábelek vannak elvezetve. Beltéri 
konnektorok, antenna foglalat (1 db) és kapcsolók. Dupla kültéri dugalj a ház bejárati oldalán és egy 
szimpla a ház alján

VÍZ- ÉS CSATORNARENDSZER
A konyhában és a fürdőszobában ALU-PEX és PVC csövek, a falakban elvezetve, kivezetéssel a ház 
alatt a hálózathoz csatlakoztatható

SZELLŐZTETÉS
A tető szerkezet szellőztetése, fürdőszobai szellőztetés,  fürdőszobai- és konyhai elszívó, valamint az 
ablakokon szellőző nyílások 

BELSŐ VILÁGÍTÁS Mennyezeti világítás - LED spotlámpák minden szobában

KÜLSŐ VILÁGÍTÁS Kábel a külső világítási pontokhoz (x2)

FŰTÉS Elektromos olajradiátorok termosztáttal és törölköző szárító radiátor a fürdőszobában

FOLYOSÓ Biztosítékszekrény, ruhaakasztó

FÜRDŐSZOBA Elektromos és vízvezeték rendszer és mosógép 
bekötés helye előkészítve

Négyszögletű zuhanykabin (80x80 cm), fali sze-
krény tükörrel, mosdó aláépített szekrénnyel, WC, 
bojler 55l

KONYHA Elektromos és vízvezeték kiépítés, 
bútorozásra kész állapot

Konyhabútor, konyhapult, pult alá épített 
hűtőszekrény, 2 zónás főzőlap, mosogató, telesz-
kópos szagelszívó külső kivezetéssel, hely a 
sütőnek és a mosogatógépnek

NAPPALI Bútorozásra kész állapot Kanapé (kihúzható), dohányzóasztal

HÁLÓSZOBA 1

HÁLÓSZOBA 2

Bútorozásra kész állapot

Bútorozásra kész állapot

Franciaágy 160/200 cm ágyneműtartóval és rugós 
matraccal éjjeliszekrény, fali szekrény, gardrób

Egyszemélyes ágy 80/200 cm ágyneműtartóval és 
rugós matraccal, asztal, gardróbszekrény

BASIC KOMFORT
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