Villavogn «Bahama»

HAMA

Villavogn BAHAMA - 12 x 3,5 m (36,4kvm)
En villavogn er en mellomting mellom en campingvogn og en hytte. Hjulene på villavognen gjør at den kan
flyttes og dermed unngå kommunale krav som stilles til en permanent hytte.
«Smart Kvadrat» er eneleverandør i Norge av villavogner fra kvalitetsprodusenten DMK i Polen. DMK har et
stort utvalg av varianter, og vi har valgt å markedsføre de som er best egnet for norske forhold.
Vi tilbyr villavogner i ulike størrelser fra 24,5 til 56 m2. Modellen Bahama har stue med en åpen kjøkkenløsning
med hvitevarer. Den leveres med to soverom og et godt utstyrt bad. Den er konstruert for en enkel tilkobling til
vann, avløp og el. For tilkobling og plassering må kjøper selv avklare dette i forhold til lokale
reguleringsbestemmelser/Campingplass.
Vi tilbyr en del tilvalg så det er mulig å skape en fritidsbolig som er tilpasset dine individuelle behov allerede
fra starten.
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Smart Kvadrat er leverandør av villavogner og inngår i samme gruppering som
husleverandørene Nordisk Eiendomsutvikling og Bodi Eiendom AS i Vestby.

ISmart

Økonomiversjon

Premiumversjon

Ramme av stål og treverk
Påmonterte hjul for enkel transport på tomt (ikke på vei)
Undersiden er påmontert galvaniserte plater for ekstra
beskyttelse
15 cm isolasjon i vegger-tak-gulv
Vindsperre og fuktsperre
Tak med vedlikeholdsfrie stålplater
Utvendig panel i vedlikeholdsfritt materiale
Alt av beslag, takrenner og nedløp som tak
2-lags glass i vinduer og dører
Vedlikeholdsfrie vinduer og dører i alu/pvc
Veggventiler for luftsirkulasjon
Innerdører i finér
Gulvbelegg i vinylplank
Vegger og tak i vedlikeholdsfri pvc-panel
El-installasjon fra Schneider
Standard røranlegg lagt klart til påkobling av utstyr
Avtrekksvifte til bad
Utvendig og innvendig LED-belysning

Alt som er nevnt under Økonomiversjon
Bad med wc, dusj, møbel m/vask, speilskap,
teknisk for vaskemaskin
VVB 50L
Elektriske oljeovner for oppvarming av villavognen
Garderober iht tegninger
Senger iht tegninger
Møblement iht tegninger
Sovesofa, spisebord m/stoler iht tegninger
Kjøkken iht tegninger m/vask og kran
Hvitevarer, liten kjøl/frys, stekeovn, 2 platers
koketopp, avtrekksvifte
Beskyttelsesplate i glass bak koketopp
Ekstra LED-belysning til kjøkken

Tilvalg
Generelt
Helgalvanisert ramme
Marinebeskyttet ramme
Annen utvendig fasade
Annen utvendig kledning
Annet tak/takvinkel
Ekstra takhøyde, 30cm
Endring av innvendige overflater, gulv/vegg/tak
3 lags vinduer
Ekstra isolasjon
Gulvvarme
Luft-luft varmepumpe (AC)
Gass eller pellets-peis
Kjøkken
Endret kjøkkeninnredning
Annen type benkeplate og vask
Stort kjøl/fryser
Større koketopp
Oppvaskmaskin
Innbygningsovn
Mikroovn
Større glassbeskyttelse bak kjøkkenbenk

Bad
Oppgradering av møbel
Annen dusjløsning
Vegghengt WC
Vaskemaskin og tørketrommel

Annet
Tyverisikring
Utvendig trapp
Utvendig platting
Utvendig fundamentering

Møbler
Køyeseng
Ekstra garderobeplass
Sengegavel
Innbygget LED-belysning

Kontakt Smart Kvadrat i dag for et tilbud !
Salgsrepresentant Roy Risan - Tlf. 45 60 60 00 - Email: roy.risan@gmail.com
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