
TOIMIALATTOIMIALAT

Tarjoamme uusia Virossa valmistettuja ja Pohjoismaisiin olosuhteisiin sopivia, ympärivuotiseen asumiseen

tarkoitettuja pyörillä olevia taloja (TALOVAUNUT).

Jos kiinnostunut, ota yhteyttä:

Talovaunu,

työmaakoppi tms

kuvaus ja mitat:*

Sähköposti:*

Toimituspaikka:*

Toimitusaika:*

En ole robotti:

Lähetä

TALOTEHDAS.EUTALOTEHDAS.EU
Rakennamme sinulle: Talviasuttava talovaunu, työmaakoppi, varastokontti, moduulitalot, kioskit

Kokemukset vuodesta 2009 alkaen!

VALMISTETTU: 

Talovaunut yli 300 kpl

Työmaakopit n 80 kpl

Toimisto moduuli 340m2

Kelluva talo 1 kpl (saatavilla varastossa satamassa)

PYYDÄ TARJOUS

MENU
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15.10.2016 MEIDÄN TALOVAUNU SANOMALEHDISSÄ!

Sanomalehdet – Etelä Suomen Sanomat ja Keskisuomalainen kirjoittavat meidän talovaunusta.

Rullaten pihaan

Sisustussuunnittelija hankki toimistokseen siirtotalon eli talovaunun.

Katsokaa sitä http://www.ksml.fi/teemat/koti/Rullaten-pihaan/855537?pwbi=66bb77693c9976d4f548093f1b97fbfe

Hyvät Asiakkaat! Teemme tällä hetkellä syyskuun toimituksille. Hetkellä teemme 15 kpl 10×4 Ruotsiin (katso).

Talovaunut toimitettu!
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Talovaunu, mobile homes, 10×4

Talovaunu, mobile homes, 10×4 talotehdas.eu

Myymme paljon täällä Suomessa, lisäksi Ruotsissa jossa on meillä jälleenmyyjä, Norjassa ja Saksassa.

Talovaunut ovat kooltaan 20–51,6 m² ja niiden pituudet vaihtelevat 5–12 metriin, leveydet 3,10–4,3 metriin ja

korkeudet 3,5 metriä.

Vaunuissa on pyörät alla, joten niitä on helppo siirtää. Sinun päätös on, mitä haluat ja mitä ei halua talovaunussa. Voit

valita harjakatto, pulpettikatto tai tasakatto. Mahdollista tehdä pidempi räystäs.
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Talovaunu avaimet käteen –  perusmallit, viimeistely sekä keittiö ja kylpyhuone, renkaat, siirrettävä-

liikuteltävä, kunnollinen eristys, kaikki vesiputket ja viemärointi valmis, ilmalämpöpumppu, lattialämmitys

jne

Meidän talovaunu on pohjoismaisiin olosuhteisiin sopivia ja on tarkoitettu ympärivuotiseen asumiseen.

Jos haluat tulla tutustumaan tehtaalle (Tallinna, Viro) sitten varaa aika tapaamisen info@talotehdas.eu.

Talovaunu 52m2, 12m pitkä ja 4,3m leveä Talovaunu 10m tai 12m, sitten 2 akseli Talovaunu 45m2, 12m pitkä ja 3,8m leveä
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Talovaunu viimeistely – maalattu tapetti,

laminaatti ja mdf-levy

Sähkökaappi, 3x16A tai enemmän jos

lattialämmitys koko talovaunu

25m2 talovaunu

Standardi kylpyhuone talovaunussa Pieni keittiö 25m2 talovaunu

27m2 talovaunu Talovaunu kuljetus Talovaunu kuljetus 38m2 talovaunu

Helsingissä

TALOVAUNU PERUSTIEDOT

Vaihtoehdot: 1-3mh yhdessä:

Julkisivu – muovi (halvempaa,  katso noin 10 värejä) tai puuverhous (kaikki RAL värit).

Ikkunat – Kaksi- tai kolminkertaista selektiivilasia. Lasien välissä on argon kaasua. Standardi suuri 4 kpl ja pieni 2 kpl,

ikkunapelti. Sinun päätös on määrä ja koot ja paikat. Huomaa! Maksimi iso ikkuna 3m2 (1500mmx2000mm –

leveysxkorkeus)

Keittiö – 3 vaihtoehtoa. 1. Pieni keittiö – kalusteet, pesuallas, liesi-uuni, jääkaappi, ilmanpuhdistin. 2. Keskimmäinen

koko 3. Iso keittiö U-keittiö astianpesukone, liesi-uuni, kalusteet, pesuallas, ilmanpuhdistin, jääkaappi-pakastin).

Kylpyhuone – suihkukaappi, pesuallas, boiler 50L); Vesivuodon suojajärjestelmä; Vesi WC (halvempaa) tai Separett WC

Sähkö –  sähkökeskus (3 x 16 A tai 3 X 32 A jos tulee esim. lattialämmitys), kytkimet, pistorasiat, johdot. Kaikki valmiina.

Vesiputket ja viemärointi – kaikki putket valmiina keittiössä ja kylpyhuoneessa

Viimeistely –  Seinässä maalattu tapetti,  lattiassa laminaatti, sisäkatto MDF-levy

12m talovaunu 2-akseli, paino noin 7000 tonnia

10m talovaunu 1-akseli, paino noin 6000 tonnia
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Paino riippuu, millainen tulee pituus ja viimeistely.
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Talotehdas Virossa, talovaunut, elmenttitalo, tupla-leveä talovaunu

Talovaunu toimisto
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Etunimi:

Sukunimi:

Sähköposti:*

Puhelinnumero

Ostaja on:

Yritys/

yksityishenkilö:

Julkisivu:

Muovi tai

puupaneeli:

Ikkunoiden

määrä:

Viimeistely

maalattu

tapetti,

laminaatti

parketti, mdf-

levy: Kyllä tai

ei

Keittiö

(kaapit,

pesuallas,

liesituuletin,

liesi/uuni:

Kyllä tai ei

Kylpyhuone

TALOVAUNU - PYYDÄ TARJOUS

Kiinnostunut talovaunusta

(neliö). Ulkomitat: 51,6m2-

12m x 4,3m x 3,5m tai

44,4m2-12m x 3,7m x 3,5m

tai 37m2-10m x 3,7m x

3,5m tai 24,57m2-6,3m x

3,9m x 3,5m tai muut mitat *

Koodi

-

Numero

Pyydä tarjous:
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(suihkukaappi,

pesuallas,

boileri 50

litraa, WC,

lattialämmitys:

Kyllä tai ei

Toimitusaika:*

Kaupunki

Paikka:*

En ole robotti:

Lähetä

LEAVE A REPLY

Vabandust, kommenteerimiseks pead sisse logima.

OTA YHTEYTTÄ:

Työaika: ma-pe 9.00-17.00

Ohjeet: Tallinna D-terminaali - Tehdas (Silikaltsiidi katu)

<
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Kokemukset vuodesta 2009 alkaen!

Liity meihin Facebookissa! 

Be the first of your friends to like this

Talotehdas.eu
361 likes

Like Page Contact Us

HAKUSANAT:

Talovaunu, talovaunut, talopaketti Virosta, talopaketit, omakotitalo Virosta, omakotitalot, työmaakopit, Väliaikainen

asuminen rakentamisen aikana, työmaaparakki, parakki, kontit, Avaimet käteen talopaketti, prefab houses, työmaatilat,

toimistotilat, varastotilat, kopit, mobile homes, mobile home, ratastel maja, maja ratastel, talovaunu virosta, talovaunu

myydään, talovaunut pyörillä, talo pyörillä, sauna pyörillä, talot, valmistalo, myydään talovaunu, siirrettävä talo,

muuttovalmis, mökki pyörillä, siirrettävä asunto, siirrettävä mökki, siirrettävä talo, myydään siirrettävä mökki, talovaunun

rakentaminen, talovaunuja, konttitalo, asunto pyörillä, siirrettävä mökki myytävänä, villavagnar, siirrettävä talo pyörillä,

villavagn, bygga villavagn, jalasmökki pyörillä, siirrettävä jalasmökki, suihkukaappi virosta, siirrettävä mökki myytävänä,

villavagnar till salu, pyörillä oleva mökki, myytävät asuntovaunut, talovaunu kokemuksia, siirrettävä kesämökki, talovaunu

rakennuslupa, villavagn till salu, kelluva talo, käytetty talovaunu, hinnan laskeminen, liikuteltava mökki, jalasmökki pyörillä,

pihasauna virosta, müügikiosk, saun ratastel, huvila pyörillä, vaunutalot, vagunelamu müük, mökkipyörillä, suvila ehitamine,

talovaunu käytetty, valmis mökki virosta, asuntovaunu talo, asuntovaunu virosta, kokkupandavad suvemajad, pyörillä oleva

sauna, жилой вагончик, elementtitalo virosta, myydään työmaakoppi, pyörillä, talo pyorilla, siirrettävä elementtitalo,

toimistokontti hinta, дом на колесах в эстонии, matkailuvaunut viro, pihamökki virosta, soojustatud suvemaja, siirrettävä

kesämökki, työmaakopit, työmaaparakki, uiva talo, yhdistelmävaunut virosta, huvila pyörillä, müügikioskid, mobile house

мобильный дом, osta mökki pyörien päälle, дом на колесах эстония, дом на колесах, vagunelamud, kesämökki pyörillä,

husvogn, husvogner, villavogn, modulhytte, modylhytter, villavogner, puuelementtitalo, puuelementtitoimitus, talopaketit,

puuelementtiasennus, elementtitalot, talopaketti, talopaketit, talopaketteja, puutalo, puutalot, puutaloja, omakotitalo,

omakotitalot, omakotitaloja, elementtitalo, elementtitalot, elementtitaloja, talotehdas, talotehtaat, talotehtaita,

elementtiasennus, puuelementtitalo, puuelementtitoimitus, puuelementtiasennus, rakennusliikkeet, rakennuttajat, kivitalo,

kivitalot, kivitaloja, kivitaloa, valmistalo, valmistalot, valmistaloja, valmistaloa, talopaketti, talopaketit, talopaketteja,

talopakettia, omakotitalo, omakotitalot, omakotitaloja, omakotitaloa, huvilamallisto, huvilamallistot, huvilamallistoja,

huvilamallistoa, huvilamalli, huvilamallit, huvilamalleja, huvilamallia, avaimet käteen, huvila, huvilat, huviloita, huvilaa,

talomallisto, talomallistot, talomallistoja, talomallistoa, talo, talot, taloja, taloa, puutalo, puutalot, puutaloja, puutaloa,

puurunkoinen talopaketti, puurunkoiset talopaketit, puurunkoisia talopaketteja, puurunkoista talopakettia, mökki, mökit,

mökkejä, huvila, huvilat, huviloita, huvilaa, muuttovalmis koti, valmistalot, valmistaloja, valmistaloa, valmistalo, omakotitalo,

omakotitalot, omakotitaloja, omakotitalopaketteja, omakotitalopaketti, omakotitalopaketit, omakotitalopakettia,

talopaketti, talopaketit, talopaketteja, talopakettia, muuttovalmis, avaimet käteen, omakotitalo, omakotitalot,

omakotitaloja, omakotitaloa, talo, talot, talomallit, talomalleja, talomyyntiä, talomyynti, valmistalo, valmistalot, valmistaloja,

valmistaloa, pakettitalot, pakettitaloja, pakettitaloa, pakettitalo, avainvalmis, huspaket, hem, egna hus, eget hus, asuminen,

oma talo, omakotimallistot, omakotimallisto, omakotimallistoja, omakotimallistoa, huvila, huvilat, huviloita, valmishuvila,

valmiit huvilat, valmiita huviloita, huvilamallisto, huvilamallistot, huvilamallistoja, huvilamallistoa, matalaenergiatalo,

matalaenergiatalot, matalaenergiataloja, matalaenergiataloa puuelementtitalo, puuelementtitoimitus, talopaketit,
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puuelementtiasennus, elementtitalot, talopaketti, talopaketit, talopaketteja, puutalo, puutalot, puutaloja, omakotitalo,

omakotitalot, omakotitaloja, elementtitalo, elementtitalot, elementtitaloja, talotehdas, talotehtaat, talotehtaita,

elementtiasennus, puuelementtitalo, puuelementtitoimitus, puuelementtiasennus, rakennusliikkeet, rakennuttajat,

puurunkoiset suurelementit, stacaravans, stacaravan, chalets, stacaravan huren, vakantiehuisjes, mobilhomes, mobilhome,

stacaravan kopen, stacaravan verkoop, Husvogn, husvogner, villavogn, modulhytte, modylhytter, villavogner, campingplass,

villavagn, villavagnar, Siirrettävä varasto, siirrettävä varastorakennus, Siirrettävä varasto ja konttori tila, movable office,

Mobilheim Mobilheime Mobilheim kaufen Mobilheime kaufen Mobilheim Kauf Mobilheime Kauf Wohncontainer

Wohncontainer Kauf Wohncontainer kaufen, Mobilheime verkaufen, Mobilheim verkaufen, Hausboot kaufen, Siirrettäviä

rakennuksia voidaan käyttää kouluiksi, päiväkodeiksi, palveluasunnoiksi, toimistoiksi tai vaikkapa normaaliin asumiseen,

housing for refugees, container housing, temporary housing, mansikanpoimija, majoitus, mökki pyörillä, osta mökki pyörien

päälle, talo pyörien päällä, pyörillä oleva mökki, siirrettävä mökki myytävänä, siirrettävä mökki rakennuslupa, mökki

jalaksilla, pyörillä oleva sauna, siirrettävä mökki hinta, siirrettävä mökki, myydään siirrettävä jalasmökki, pyörillä oleva

mökki, siirrettävä mökki rakennuslupa, siirrettävä mökki myytävänä, siirrettävä mökki pyörillä, siirrettävä mökki myydään,

siirrettävä mökki hinta, mökki jalaksilla, siirrettävä talo pyörillä, siirrettävät asunnot, siirrettävä talo virosta, siirrettävä

rakennus, siirrettävä asunto, siirrettävä mökki rakennuslupa, siirrettävä mökki myytävänä, siirrettävä mökki myydää,

siirrettävä omakotitalo, siirrettävä mökki myytävänä, myydään talovaunu, talovaunu kokemuksia, talovaunu käytetty,

talovaunu rakennuslupa, talo vaunussa asuminen, talovaunu virosta.

KAVERIT:

Ratastel majad, talovaunut, villavagnar, husvogner http://www.ratastelkodu.ee/

http://www.eterniit.com/

Kelluvat talot, Floating Homes, floating Houses http:// www.floatinghouse.ee/

Husvogn, husvogner, villavagnar https://www.facebook.com/husvogn/
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