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ПРЕДВАРИТЕЛНА ОФЕРТА 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРВЕНА КУПОЛНА КЪЩА  С ДИАМЕТЪР 7,5 М И ПОДИУМ 20М2 

Варианти на изполнение: Купол, 7,5 м с подиум (над 

кухн.бокс, баня и склад) 

Купол 7,5 м без подиум 

Светла площ I ниво (м2): 37,2 37,2 

Площ на подиум (м2): 20 - 

Фундамент: - 

С изключение на анкерните части (метални стъпки) на носеща дървена 
конструкция 

Носещата конструкция: 
От сертифицирани дъговидни носещи слоесто слепени греди 16 

броя от иглолистен дървен материал (смърч или бор, с клас на якост 

GL24 в съответствие с EN 1194 и нормени показатели в съответствие с 

EN 386) и допълнителни дървени греди и дъски от иглолистен дървен 

материал. 

Конструкции на подиум: 
Дървени греди, покритие - 

дюшеме с дебелина 4 см, 

Дървена малка стълба 

- 

Подовата конструкция: 
Дървена. Изолация 10 см с минерална вата, паро- и хидро- защитно 

фолио 

Външна облицовка на къщата: Дървени шиндли от сибирска лиственица, клас 1 в съответствие с 
изпитване съгласно стандарт EN 15083-1 (EN84), положени в 3 слоя. 

Обработка на дървения 

материал: 
Импрегнацията на естествена основа без токсични химикали. Дървени 

настилки и облицовки да са от масив и обработени с натурални масла 

и вакси. Влагоустойчивите OSB плоскости да са с нулево съдържение 

на формалдехид: Клас E0 (EN 120) 

Вътрешни стени: 
Каркасна дървена конструкция. Облицовки: в сухи помещения - 

ламперия; в мокри помещения – ГКЛ+плочки 

Настилките: 
Ламиниран паркет в обща стая, Ламиниран паркет в обща стая, 
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керамични плочки в баня, 

дюшеме 40 мм на подиума,  PVC 

первази 

керамични плочки в баня, PVC 

первази 

Изолация: Минерална камена вата 10см Минерална камена вата 10см 

Дограма: 
PVC дограма, 5 броя, 200*150, 2 отваряеми, 3 неотваряеми. Вариант 

стандарт 

Допълнителни помещения Дрешник 
Дрешник 

Отопление Конвектор 1500 W Конвектор 1500 W 

Начин на загряване на вода за 

битови нужди: 
Обемен бойлер 30л Обемен бойлер 30л 

Ел.инсталация включително: 
Ключове-3 бр 

Контакти- 4бр 

Осветителни тела-3 бр 

Вентилатор/баня 

Ел.лира/баня 

Ключове-3 бр 

Контакти- 4бр 

Осветителни тела-3 бр 

Вентилатор/баня 

Ел.лира/баня 

Обзавеждане в баня: 
Душ 

Мивка 

Тоалетна чиния моноблок 

Смесители за мивка и душ 

Душ 

Мивка 

Тоалетна чиния моноблок 

Смесители за мивка и душ 

Цена, лв 
56197 52522 

 

Цените са с включени труд и материали.  

Изпълнена по този начин куполната къща покрива изискванията за енергийна ефективност на 
българската действаща нормативна уредба. 

Поздрави и Успех! 

Инж. Алина Попова 


