
Tiny House 
Mobexpert 
(nemobilat) 

 
STRUCTURĂ 

 

 Grinzi lamelare de bază - 6,60 m; 

 Grinzi de bază transeversale - 40x150 

 Grinzi pereți și acoperiș - 40x100; 

 Suport pardoseala TEGO – 18 mm 

 Suport învelitoare acoperiș OSB – 12 mm 

 Conectori metalici, șuruburi și elemente 

de fixare; 

 

ÎNVELIȘ 

 

 Bază  

                   exterior – tablă aluminiu – 0,7 mm 

                   interior – parchet laminat – 10 mm 

 Pereți ventilați 

                   exterior – lambriu termo-tratat – 15 mm 

                   interior – lambriu pin suedez – 13 mm 

 Acoperiș ventilat 

                   exterior – șindrilă bituminoasă  

                   interior – lambriu pin suedez – 13 mm 

 Folie barieră de vapori LINDAB; 

 Folie anticondens TYVEK; 

 

IZOLAȚIE 

 

 Bază – polistiren expandat  

                              AUSTROTHERM - 10cm 

 Pereți și acoperiș - vată bazaltică   

                                                      ROCKWOOL – 10cm 

 

 

 

TÂMPLĂRIE 
 

 Lemn triplustratificat cu pachet geam 

termopan dubla 

 Glaf interior - lemn  

 Glaf exterior - tablă zincată 

 

INSTALAȚII SANITARE  
 

 Țeavă pentru apă caldă și rece - cupru 

 Conductă de canalizare - PVC 

 Boiler electric - ARISTON Velis Evo – 50 l 

 Mască lavoar – MINO Mobexpert 

 Lavoar – MINO Mobexpert 

 Corp cu oglinda – Melissa Mobexpert 

 Baterie lavoar – BETSY Mobexpert 

 Cadiță duș 80x100 - SARA Mobexpert 

 Baterie duș - BETSY Mobexpert 

 Vas toaletă cu rezervor – SANTINO 

Mobexpert 

 

INSTALAȚII ELECTRICE 

 

 Cabluri și tablou de siguranță antifoc 

 Întrerupătoare - PANASONIC 

 Prize – PANASONIC 

 Corpuri de iluminat living – OLIVIA Mobexpert 

 Corpuri de iluminat baie – EYE Mobexpert 

 Corpuri de iluminat exterior – ANDROMEDA 

Mobexpert 

 

INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE 

 

 Sistem încălzire electrică în pardoseală cu 

film de carbon și termostat; 

 

MOBILIER 

 

 Nu este inclus 

 

ELECTROCASNICE  

 

 Nu este inclus 

3.4 m 

~17 m2 

6.70 m 

2.55 m 



Secțiune 
(Interior)      Izolație 

vată bazaltică 
     (100mm) Barieră anti-condens

                  LINDAB

Înveliș interior 
lambriu suedez (13mm)

Placa OSB (12mm)

Structură - pereți și acoperiș 
grinzi molid 
(40x100mm)

Izolație - 
Polistiren 
(100mm)

Parchet laminat 
(10mm)

Folie termoreflectorizantă

Folie încălzire din 
carbon

Tablă aluminiu (0,7mm)

TEGO - placaj 
(18mm)

Grinzi lamelare 
(100x160mm)

Tiny House

Bandă placaj 
(8x50mm)

Bariera vapori
      TYVEK

Înveliș interior
 lambriu suedez (13mm)

Colțar aluminiu 
(20x20mm)

Grinzi transversale 
(40x150mm)



Secțiune  
(Exterior)

Tiny House

Acoperiș din șindrilă bitumenoasă

Colțare exterioare din 
lemn termo-tratat

Barieră vapori                  
TYVEK

Înveliș exterior -  
Lambriu termo-tratat (15mm) 

Montaj orizontal

Structură - pereți și acoperiș 
grinzi molid 
(40x100mm)

Șipci 
(20x50mm)

Profil închidere  
din tablă zincată Membrană 

bitumenoasă

Șipci acoperiș 
(20x50mm)

Jgheab din tablă 
zincată
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