PRIJSLIJST DUOCAR CHALETS 2022
Enkel chalet standaard vanaf vloermaat 10 x 3.75
Extra opties – Meerprijzen :
Per meter langer
4.00m breed ivm 3.75m
Inpandige goot + boeidelen
Verhoogd plafond tot in de nok of Vide
Lessenaardak
Kunststof kozijnen in kleur
Verdiepte kozijnen
Duco glasrooster in raam per stuk
3 cm pir ook in dak en wanden ipv std
Erker
Openslaande deuren ipv schuifpui
Badgeiser i.p.v. keukengeiser
2.70 bredere keuken met geïntegreerde k.k.
+ ingefreesde spoelbak + combi magnetron
Hoge bovenkasten in keuken
Centrale verwarming compleet
Bredere voordeur 90 cm ipv 80 voll.glas
Spotjes
per stuk
Vrijhangend toilet of seniorentoilet (+6 cm)
Aparte toiletruimte
Extra slaapkamer
Luxer badmeubel Laguna 60 cm / 90cm/ 120cm
Fibo Trespo trespa badkamerwand ipv vinyl
Koelvriescombinatie
Wasmachineaansluiting
Agnes wandplaten binnen ipv behang
Waterdicht buitenstopcontact

€ 48.895,-

enkel chalet :
€ 3.100,€ 2.700,€ 1.850,€ 1.850,€ 1.800,€ 1.050,€ 850,€ 185,€ 3.600,€ 1.120,€ 225,€ 630,€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.990,575,3.390,275,75,
565,- of 175,1.200,1.850,750,- / 990 / 1325
64,- per m2
725,250,11,- per m2
90,-

L-chalets :
9.00 x 8.00 m
10.00 x 8.00 m
11.00 x 8.00 m
12.00 x 8.00 m
Duo chalets :
7.00 x 6.50m
7.00 x 7.20m
8.00 x 7.20m
9.00 x 7.20m
10.00 x 7.20m
11.00 x 7.20m

(incl. c.v.)
(incl. c.v.)
(incl. c.v.)
(incl. c.v.)

€
€
€
€

78.915,81.280,82.960,85.145,-

(incl. c.v.)
(incl. c.v.)
(incl. c.v.)
(incl. c.v.)
(incl. c.v.)
(incl. c.v.)

€
€
€
€
€
€

75.730,79.300,83.240,87.465,92.915,96.760,-

De enkele chalets zijn standaard met witte kunststof kozijnen met dubbel
glas en kunststof buitenbekleding naar keuze. Dakpanplaten dak met witte
of antraciet stalen goten. Louvre luiken, vlak voorraam. 30mm
styrofoor/tempex isolatie in dak, wanden en dak. Plat plafond 230 cm hoog.
Ze worden helemaal compleet afgeleverd zonder de meubels.
Tot de standaard uitrusting behoort de 2.40m keuken met bovenkastjes. 4
pits kookplaat met spoelbak en afzuigkap rvs. Standaard is keukengeiser,
kachel en overgordijnen inbegrepen.
2 slaapkamers met luxe schuifkastenwand, boxspring bedden en matrassen.
Complete badkamer met toilet, wastafel, douche en afzuiger. De badkamer
is standaard uitgevoerd met wandbeplating, vloer overal vinyl.
Keuze in bekleding / uitvoering van wanden, vloer en keuken.
Plafond met 1 lichtpunt per ruimte.
De L-chalets en dubbele chalets zijn uitgebreider qua uitrusting, bijv.
standaard met c.v. overstekjes, luxe keuken en erker. Deze optielijst is niet
standaard bijgevoegd.
Bijna alle andere mogelijkheden zijn mogelijk qua maatvoering,
indeling en interieur. Ook casco modellen zijn leverbaar.
Prijswijzigingen voorbehouden- 5 jaar garantie vanuit Duocar op constructie.

