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Tinyloft KITO

Kito je malý dům s velkým přesahem. 
Elegantně vyřešená dispozice, kde se ztrácí hranice mezi interiérem 
a exteriérem nabízí novou dimenzi bydlení či rekreace. 
I na malém prostoru tak můžete zažít velké věci. 

celková užitná plocha      30m2 

krytá část terasy        7m2 

prefabrikované panely z KVH hranolů, tepelná izolace     

difuzně otevřená skladba obvodových a střešních konstrukcí  

provětrávaná fasáda         

výplně otvorů dřevohliník         

založení na zemních vrutech         

přízemí  patro  řez  





Tinyloft KITO

Dům v plné výbavě
Založení na zemních vrutech

Prefabrikovaná panelová konstrukce s tepelnou izolací

Difuzně otevřená skladba obvodových konstrukcí

Provětrávaná fasáda z falcovaného hliníkového plechu

Provětrávaná fasáda z nehoblovaného modřínu

Dřevohliníková okna s HS portálem

Dřevěná terasa z modřínových prken o velikosti 14m2

Vnitřní obklady a podhledy ze smrkové biodesky

Odolná vinylová podlaha v přízemí 

Obklad v koupelně - lepený vinyl v rolích

Dřevěná prkenná podlaha na vyvýšeném patře

Dřevěné žebříkové schodiště s ocelovým zábradlím

Krbová kamna Jotul F 162 včetně plechového komína

Vytápění el. podlahovým topením v kombinaci se stropním sálavým pane-

lem a koupelnovým topným tělesem 

Vnitřní rozvody vody, kanalizace a elektro

Elektrický obřívač vody s WIFI ovládáním (Ariston Velis 80)

Kvalitní zařizovací předměty a sanitární vybavení

Svítidla a všechny koncové prvky elektroinstalace

Interiérové dveře

Vestavěná kuchyňská linka s kvalitními spotřebiči

Vestavěná úložná skříň, koupelnový nábytek

 

Dům v plné výbavě bez krbových kamen a bez komína

Z vybavení domu jsou vypuštěny tyto položky
Krbová kamna + komín

Vestavěný nábytek včetně spotřebičů

Schodiště a zábradlí

Zařizovací předměty, obklad koupelny

Svítidla

Podlahy

Ve výbavě zůstává fasáda, terasa a výplně otvorů

FULL HOUSE   

HOUSE      

SHELL & CORE   

Ceny jsou uvedeny včetně montáže
Doprava na místo určení bude ceněna zvlášť na konkrétní pozemek
Cena produktu nezahrnuje vyřízení stavebního povolení, pouze příslušnou část dokumentace k jeho vyřízení

2.500.000 Kč bez DPH 

2.350.000 Kč bez DPH 

1.750.000 Kč bez DPH 

DEVOTO SE
Areál šroubáren 43
Libčice nad Vltavou
252 66   

www.devoto.cz sales@devoto.cz 




