THE SUNBEAM
SPECTACLE
EXTRA SPACIOUS
(SOUTH)
GYVENAMAS PLOTAS

39,67 m2

BENDRAS PLOTAS

49,85 m2

AUKŠTŲ SKAIČIUS

1

STOGO PASVIRIMAS

10; 27; 37 °

UŽSTATYMO PLOTAS

137.47 m 2

NAMO ILGIS

14.55 m

NAMO PLOTIS

18.70 m

NAMO AUKŠTIS
KAINA NUO

PRIVALUMAI

THE SUNBEAM SPECTACLE EXTRA SPACIOUS

5.00 m

€ 11.680

Dviejų aukštų Sunbeam Spectacle namas – tai ypatingas LGSF technologijų pranašumo pavyzdys.
Atminkite – šis namas yra ne pastatytas, o pagamintas. Tačiau jame rasite viską, ko galite tikėtis iš
tradicinio dviaukščio namo, ir dar žymiai daugiau. Gera gyventi moderniame name, kurio gamyba
buvo aplinkai draugiška, neeikvojo gamtos išteklių ir nepaliko atliekų.
Šio būsimo Jūsų namo eksterjero idėją pasuﬂeravo saulė ir rytmetiniai jos spindulių spektakliai,
kuriuos įkūnija iš vieno taško žemyn slenkančios stogo linijos. Sunbeam Spectacle sukurtas
individams, apdovanotiems galia kasdieniuose gyvenimo objektuose įžvelgti paslėptas reikšmes bei
galimybes.
Tradiciją „laužančios” formos, kurias įkūnija Sunbeam Spectacle namas, gimė kubo formą paveikus
netikėtomis įstrižainėmis. Išskirtinis šio modelio bruožas yra briaunuotas stogas su vienu viršutiniu
tašku. Šį dizaino konceptą įkvėpė jos didenybė saulė ir rytmetiniai jos spindulių spektakliai.
Sunbeam Spectacle sukurtas žmonėms, apdovanotiems galia kasdieniuose gyvenimo objektuose
įžvelgti paslėptas reikšmes bei galimybes. Jūs esate šiuolaikinio pasaulio magai, savo gyvenimo
sėkmę pasiekiantys neįmanomus dalykus paversdami įmanomais. Jūs netikite, kad sunkus ir
varginantis darbas yra vienintelis kelias į sėkmę. Kam eiti įprastu taku, jei, pasinaudojus charizma,
vaizduote ir magiškais sugebėjimais, galima nukeliauti, kur tik svajojate? Sunbeam Spectacle namas
išreiškia šią Jūsų asmenybės šarmo pripildytą gyvenimo ﬁlosoﬁją.
Sukūrėme namus šių dienų magams. Ir pavadinome juos saulės „spindulių spektakliu“.
Sunbeam Spectacle namo modelis pritaikomas 50m2, 80m2,110m2, 140m2gyvenamosioms erdvėms.
Galima pasirinkti vieno aukšto ir dviejų aukštų (lofto tipo) namo sprendimus. Kaip ir kiti NP5 namai,
Sunbeam Spectacle modelio namai gali būti įsigyjami pasirenkant skirtingus apdailos bei įrengimo

lygius. Galite įsigyti gyvenimui jau paruoštą namą (netgi su baldais) arba susikurti magišką interjerą
savarankiškai.

BASIC

SIENOS - LPPK

-

PERDANGA - LPPK

-

LAIPTAI - LPPK

-

STOGAS - LPPK

-

KAINA
€11.680
LPPK - lengvo plonasienio karkaso konstrukcija.
Į kainą įeina detalūs surinkimo ir statybos brėžiniai.
Kainos nurodytos vieno modulio bestoginės ir be PVM.

ECONOMIC

SIENOS - LPPK

-

PERDANGA - LPPK

-

STOGAS - LPPK

-

LAIPTAI - LPPK

-

ŠILTINIMAS - DAUGIASLUOKSNĖS PLOKŠTĖS

-

LANGAI, IŠORINĖS DURYS - PVC

-

KAINA
€25.700
LPPK - lengvo plonasienio karkaso konstrukcija.
Į kainą įeina detalūs surinkimo ir statybos brėžiniai.
Prices are per module without garage and carport.

STANDART

SIENOS - LPPK

-

PERDANGA - LPPK

-

LAIPTAI - LPPK

-

STOGAS - LPPK

-

ŠILTINIMAS - DAUGIASLUOKSNĖS PLOKŠTĖS

-

LANGAI, IŠORINĖS DURYS - PVC

-

FASADŲ APDAILA

-

KAINA
€34.500
LPPK - lengvo plonasienio karkaso konstrukcija.
Į kainą įeina detalūs surinkimo ir statybos brėžiniai.
Prices are per module without garage and carport.

1 AUKŠTAS
101 VIRTUVĖ-SVETAINĖ

27,59 m2

102 TĖVŲ MIEGAMASIS

13,85 m2

103 DRABUŽINĖ

3,21 m2

104 SAN. MAZGAS

5,00 m2

105 TAMBŪRAS

2,79 m2

106 SANDĖLIUKAS

3,10 m2

107 LAISVALAIKIO ZONA

13,33m2

108GARAŽAS

30,67 m2

VISO:

99,54 m2

