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TALOTEHDAS.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) 

MEIDÄN TALVIASUTTAVA TALOVAUNU KUVAUS 

15 prosentin alennuksella!

PYYDÄ TARJOUS

TALOVAUNUT PYYDÄ TARJOUS – TALOVAUNU KUVAT

TALOVAUNU 51,6M2 – 12M X 4,3M X 3,5M PULPETTIKATTO TALOVAUNU 51,6M2 – 12M X 4,3M X 3,5M

TALOVAUNU 48M2 – 12M X 4,0M X 3,5M TALOVAUNU 48M2 – 12M X 4,0M X 3,5M PULPETTIKATTO

TALOVAUNU 44,4M2 – 12M PITKÄ JA 3,7M LEVEÄ TALOVAUNU 37M2 – 10M PITKÄ JA 3,7M LEVEÄ

TALOVAUNU 6,3M X 4M (25M²)

MERIKONTTI RATKAISUT ERISTETTY 20′ JA 40′ RAKENNUSTYÖMAALLE, VARASTO- JA TAUKOTILAKSI,
TYÖMAATOIMISTO, TAUKOTILA, NEUVOTTELUHUONE ( MAHDOLLISTA MYÖS 2 KOPPIA YHDISTETTYNÄ), WC-
KOPPI, PUKUHUONETTA, 20′ VARASTOKONTTEJA JOISSA OLISI SÄHKÖT JA POISTOPUHALLIN

TYÖMAATILAT, TYÖMAAKOPPI, TYÖMAAPARAKKI, TOIMISTO ELEMENTTITALO

HINNAT JA TALON KULJETUSEHDOT YHTEYSTIEDOT

https://talotehdas.eu/
http://talotehdas.eu/meidan-talviasuttava-talovaunu-kuvaus/
http://talotehdas.eu/toimialat/pyyda-tarjous-talovaunu/
https://talotehdas.eu/toimialat/talonrakentaminen/talovaunut/
https://talotehdas.eu/toimialat/pyyda-tarjous-talovaunu/
https://talotehdas.eu/kuvat/
https://talotehdas.eu/talovaunu-516m2-12m-x-43m-x-35m-pulpettikatto/
https://talotehdas.eu/toimialat/talonrakentaminen/talovaunut/talovaunu-52-8m2/
https://talotehdas.eu/toimialat/talonrakentaminen/talovaunut/talovaunu-48m2-12m-x-40m-x-35m/
https://talotehdas.eu/toimialat/talonrakentaminen/talovaunut/talovaunu-48-m2-12m-x-4m-x-3-5m-pulpettikatto/
https://talotehdas.eu/toimialat/talonrakentaminen/talovaunut/talovaunu-12m/
https://talotehdas.eu/toimialat/talonrakentaminen/talovaunut/talovaunu10m/
https://talotehdas.eu/toimialat/talonrakentaminen/talovaunut/talovaunu-6m-x-4m-25m%c2%b2/
https://talotehdas.eu/merikontti-ratkaisut-eristetty-20-ja-40-rakennustyomaalle-varasto-ja-taukotilaksi-tyomaatoimisto-taukotila-neuvotteluhuone-mahdollista-myos-2-koppia-yhdistettyna-wc-koppi-pukuhuonetta-20-varastok/
https://talotehdas.eu/tyomaatilat-tyomaakoppi-tyomaaparakki/
https://talotehdas.eu/toimialat/talonrakentaminen/elementtitalo/
https://talotehdas.eu/hinnat-ja-talon-kuljetus/
https://talotehdas.eu/yhteystiedot/
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TALOVAUNU 51,6M2 – 12M X 4,3M X 3,5M
PULPETTIKATTO

Talovaunu 51,6m2 – 12m x 4,3m x 3,5m pulpettikatto –

Avaimet käteen talovaunu, sisäpituus 11,7m, sisäleveys

4,0m. Puupaneeli, keittiö, kylpyhuone.

UUDET KUVAT! Sellainen talovaunu mitat 12×4,3

pulpettikatto meni Suomeen perjantaina 15.06.2018,

paikka 62600 Lappajärvi. Ota yhteyttä, jos

kiinnostunut ostamaan info@talotehdas.eu

Talotehdas talovaunu viro 12×4,3 pulpettikatto

OTA YHTEYTTÄ:

Työaika: ma-pe 9.00-17.00

Ohjeet: Tallinna D-

terminaali - Tehdas

(Silikaltsiidi katu) 

 

<

 

 

Kokemukset vuodesta

2009 alkaen!

Liity meihin

Facebookissa! 

Villavagnar – villavagnar

till salu

Map data ©2018 GoogleReport a map error

View larger map

Be the first of your friends to like

Talotehdas.eu
462 likes

Like Page

https://talotehdas.eu/wp-content/uploads/2018/06/Talotehdas-talovaunu-viro-12x43-pulpettikatto-4.jpg
http://talotehdas.eu/swe/
https://www.google.com/maps/@59.4079173,24.7523405,10z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=59.407917,24.75234&z=10&t=m&hl=en-US&gl=US&mapclient=embed&saddr=Reisisadam%20D-terminal%2C%2010151%20Tallinn&daddr=59.373076%2C%2024.724307&dirflg=d
https://www.facebook.com/talotehdas/
https://www.facebook.com/talotehdas/
https://www.facebook.com/talotehdas/
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Talovaunu pulpettikatto 12×4,3, Kesäkuussa Virossa,

toimituspaikka Lappajärvi Suomi

Mobile Homes /Static

caravans manufacturer

Mobilheim, mobilheime

verkaufen

Husvogn fabrikk

Stacaravan, woonwagen

Husvogner 12×4,3×3,5

Static Caravans Estonia

Villavagn 12mx3,7m

Villavagnar 10mx3,7m

HAKUSANAT:

Talovaunu, talviasuttava,

ympäri vuoden

asuminen, 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

https://talotehdas.eu/wp-content/uploads/2018/06/Talovaunu-pulpettikatto-12x43.jpg
https://talotehdas.eu/eng/
https://talotehdas.eu/mobilheime-estonia-mobilheime-verkaufen-mobilheime-zu-verkaufen/
https://talotehdas.eu/hus-pa-hjul/
https://talotehdas.eu/toimialat/stacaravan-stacaravans-stacaravan-chalets-stacaravan-huren-vakantiehuisjes-mobilhomes-mobilhome/
https://talotehdas.eu/nok/husvogner/
https://talotehdas.eu/static-caravans-estonia/
https://talotehdas.eu/swe/villavagnar-12m-x-3-8m-x-3-5m/
https://talotehdas.eu/swe/villavagnar-10m-x-3-8m-x-3-5m/
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Talovaunu pulpettikatto 12×4,3, Kesäkuussa Virossa,

toimituspaikka Lappajärvi Suomi

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,

https://talotehdas.eu/wp-content/uploads/2018/06/Talotehdas-talovaunu-viro-12x43-pulpettikatto-1.jpg
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Talovaunu12x4,3 pulpettikatto

Talovaunu pulpettikatto 12×4,3, Kesäkuussa Virossa,

toimituspaikka Lappajärvi Suomi

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,

https://talotehdas.eu/wp-content/uploads/2018/06/Talotehdas-talovaunu-viro-12x43-pulpettikatto-2.jpg
https://talotehdas.eu/wp-content/uploads/2018/06/Talovaunu-pulpettikatto-12x43-Suomessa-tooimisto-ty%C3%B6maakoppi.jpg
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Talovaunu pulpettikatto 12×4,3, Kesäkuussa Virossa,

toimituspaikka Lappajärvi Suomi

Talovaunu pulpettikatto 12×4,3, Kesäkuussa Virossa,

toimituspaikka Lappajärvi Suomi

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

https://talotehdas.eu/wp-content/uploads/2018/06/Talovaunu-pulpettikatto-12x43-Suomessa.jpg
https://talotehdas.eu/wp-content/uploads/2018/06/Talotehdas-talovaunu-viro-12x43-pulpettikatto-5.jpg
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Pulpettikatto talovaunu 12×4,3 Suomessa, vuosi 2016

Talovaunu pulpettikatto 12mx4,3m, shed roof mobile

homes, husvogn

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,

https://talotehdas.eu/wp-content/uploads/2015/12/Pulpettikatto-talovaunu-Suomessa-12x43x35.jpg
https://talotehdas.eu/wp-content/uploads/2015/12/Talovaunu-pulpettikatto-12mx43m-shed-roof-mobile-homes-husvogn.jpg
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Mobile home, talovaunu 12×4,3, shed roof, husvogner,

husvogn

Talovaunu pulpettikatto 12×4,3, husvogn, static caravan,

mobile home, shed roof

huvilat, huviloita,

valmishuvila, valmiit

huvilat, valmiita

huviloita, huvilamallisto,

huvilamallistot,

huvilamallistoja,

huvilamallistoa,

matalaenergiatalo,

matalaenergiatalot,

matalaenergiataloja,

matalaenergiataloa

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,

puurunkoiset

suurelementit,

stacaravans, stacaravan,

chalets, stacaravan

huren, vakantiehuisjes,

mobilhomes, mobilhome,

stacaravan kopen,

https://talotehdas.eu/wp-content/uploads/2015/12/Mobile-home-talovaunu-12x43-shed-roof-husvogner-husvogn.jpg
https://talotehdas.eu/wp-content/uploads/2015/12/Talovaunu-pulpettikatto-12x43-husvogn-static-caravan-mobile-home-shed-roof.jpg
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Talovaunu pulpettikatto, husvogn, mobile home, finland

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

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

https://talotehdas.eu/wp-content/uploads/2015/12/Talovaunu-pulpettikatto-husvogn-mobile-home-finland.jpg
http://www.ksml.fi/teemat/koti/Rullaten-pihaan/855537?pwbi=66bb77693c9976d4f548093f1b97fbfe
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Etunimi: *

Sukunimi: *

Sähköposti: *

Puhelinnumero: *

Ostaja on:
Yritys/
yksityishenkilö:

Pyydä tarjous

(talviasuttava talovaunu)

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, Vi är

verksamma inom

tillverkning och

försäljning av villavagnar

i Estland och

Skandinavien. Nu kan vi

erbjuda nya

Estlandstillverkade

villavagnar avsedda för

åretruntboende vid

nordiska förhållanden.

https://talotehdas.eu/wp-content/uploads/2014/11/Talovaunu-artikkeli-Suomessa-talotehdas-ratastelkodu.jpg
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Ikkunoiden
määrä: *

Viimeistely
maalattu
tapetti,
laminaatti
parketti,
mdf-levy:
Kyllä tai
ei *

Julkisivu:
Muovi tai
puupaneeli

Kylpyhuone
(suihkukaappi,
pesuallas,
boileri 50
litraa, WC,
lattialämmitys:
Kyllä tai ei *

Keittiö
(kaapit,
pesuallas,
liesituuletin,
liesi/uuni:
Kyllä tai ei *

Toimitusaika: *

Paikka: *

Lisätietoa:

Varför välja våra

produkter? Vi tillverkar

och säljer nya villavagnar

Vi bygger vagnen enligt

dina önskemål Våra

villavagnar är ordentligt

värmeisolerade

(sandwichpanel 100 mm,

same as 300mm wool)

Våra produkter är

avsedda för

åretruntboende Vi följer

god byggsed Garanti 2 år

talovaunu talovaunu

virosta talovaunut

talopaketti virosta

siirrettävä talo

talotehdas pyörillä oleva

mökki talovaunu

ruotsista talotehdas.eu

siirrettävä talo pyörillä

myydään talovaunu

talovaunu virosta

kokemuksia valmistalo

virosta työmaakoppi

virosta halpa talopaketti

virosta talovaunu

asuminen talotehdas viro

elementtitalo virosta

työmaakoppi

talviasuttava mökki

avaimet käteen mökki

pyörillä myydään parakki

mökki asunto pyörillä

parakkitalot

toimistoparakki uudet

talovaunut siirrettävä

talo myydään siirrettävät

mökit siirtotalo

siirrettävä jalasmökki
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Ühepoolse viiluga ratastel maja pulpettikatto talovaunu.

Mõõdud Mitat 12m x 4,3m x 3,5m. Oktoober Lokakuu

2015

talotehtaat viro

talovaunu kokemuksia

talopaketit talopaketti

virosta kokemuksia

mökkipaketti virosta

parakki asunto

elementtitalo siirrettävä

mökki jalasmökki

myydään työmaakoppi

valmismökki avaimet

käteen siirrettävä mökki

pyörillä parakki

mökkivaunu

toimistokontti myydään

myydään siirrettävä talo

valmistalo rantasauna

hinta rantasauna

valmistalo talviasuttava

valmismökki käytetty

toimistokontti vaunutalo

lempo talovaunu

muuttovalmis mökki

myydään siirrettävä

saunamökki

työmaakoppi myytävänä

liikuteltava mökki

siirrettävä talo virosta

elementtitalot

talopaketit virosta

työmaaparakki

liikuteltava saunamökki

talo pyörillä myydään

parakki talovaunut

pyörillä asuntoparakki

myydään myydään

toimistokontti

mökkivaunut

saunamökki pyörillä

siirrettävä mökki

rakennuslupa
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Ühepoolse viiluga ratastel maja pulpettikatto talovaunu.

Mõõdud Mitat 12m x 4,3m x 3,5m. Oktoober Lokakuu

2015

Pulpettikatto, talovaunu 51,6m2

 

Mahdollista tehdä tupla leveä talovaunu 2 x 51,6m2.

 

 

huvilamallisto

puuelementtitalo pyörillä

oleva sauna

pulpettikatto

työmaakoppi mökki

työmaakontti hinta

työmaaparakit

toimistokontti hinta

asuntokontti

valmishuvilat

modulhytte talovaunu

virosta hinta parakki

myydään talopaketi

pihasauna pulpettikatto

kesämökki virosta

työmaakontti siirrettävät

talot työmaakoppi

myydään siirrettävä

omakotitalo

pulpettikatto pihasauna

omakotitalopaketit halpa

talopaketti myytävät

merikontit siirrettävä

sauna rakennuslupa

elementtitalo viro

pientalot eestistä

siirrettävä mökki

myytävänä siirrettävä

kesämökki myydään

työmaaparakki

myytävätparakit

ratastelkodu myydään

jalasmökki talotehtaat

konttitalo asuntoparakki

talovaunu myydään

työmaaparakki myydään

talovaunun

rakentaminen myytävät

parakit valmismökit

virosta leveä kuljetus
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hinta viipaletalo pienet

talot pyörillä talotehtaita

minitalo virosta

muuttovalmis talo

virosta pulpettikattoinen

saunamökki pienet

omakotitalopaketit

paritalopaketti

työmaakontit parakki

mökki parakki talo maja

ratastel työmaa parakki

siirrettävä varasto

työmaa koppi

työmaakoppi hinta

parakit izopanel hinta

käytetty työmaakoppi

moduulitalo virosta

myytävät jalasmökit

siirrettävä asunto

siirrettävä toimisto

työmaatilat myydään

työmaakopit avaimet

käteen talopaketti

virosta talopaketti viro

liikuteltava talo

uretaanielementti

virosta myydään

mökkivaunu

asuntokontti myydään

talviasuttava

asuntovaunu siirrettävä

koti modulhytter estland

minitalo pyörillä

suihkukaappi virosta

siirrettävä minitalo

pihasauna virosta

uretaanielementti

myydään tilaelementit

hallielementti talo

virosta
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KAVERIT:

 

Ratastel majad,

talovaunut, villavagnar,

husvogner

http://www.ratastelkodu.

ee/ 

 

www.eterniit.com/ 

 

Kelluvat talot, Floating

Homes, floating Houses

http://

www.floatinghouse.ee/ 

 

Husvogn, husvogner,

villavagnar

https://www.facebook.co

m/husvogn/
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