A Frame 132
A Frame 132 este o constructie din lemn distribuita pe doua
niveluri (parter si etaj), plus modul lateral parter si etaj. Constructia
este prevazuta cu 4 camere, o baie, living open space ce include si
bucataria separata. Constructia este proiectata pentru a fi locuita
permanent de 5 – 8 persoane.
Suprafata utila de la interior este de 132 mp
Pentru realizarea structurii de baza si inchiderea acesteia sunt
folosite materiale ecologice care respecta normele CE.
Oferta include (in afara de materialele de constructie) toate
documentele ce formeaza dosarul necesar autorizarii constructiei.
La cerere, putem oferta separat realizarea / turnarea fundatiei, in
functie de inclinatia terenului, structura solului si accesibilitatea pe
teren.
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Lemn uscat si tratat
Structura de baza a constructiei este realizata cu scandura uscata si
tratata. Impregnarea lemnului este un procedeu de tratare
impotriva daunatorilor naturali (ciuperci, insecte, mucegaiuri, etc.).

In urma acestui tratament lemnul absoarbe o cantitate mare de
solutie ecologica creand o barieră intre exterior si interior.

Lambriu lemn
Lambriul este un produs natural, ce ofera o izolatie termica si
acustica simultan.
Lambriul din lemn pentru placarea suprafetelor orizontale si/sau
verticale, poate avea finisaje drepte sau semirotunde cu falt.

Izolatie naturala
Structura de baza a constructiei este placata la interior cu placi
DHF sau lambriu. Acest lucru ii ofera o rigidizare si o termoizolare
suplimentara.
Intre dulapii de lemn este injectata termoizolatia SIPcl cu un grad
de 100% umplere (se obtine un strat izolator continuu).

Grosimea peretelui in acesta faza este de minim 27,5 cm
SIPcl este 100% ecologic, asigura protectie ignifuga, protectie
fonica, cu o capacitate de absorbtie mare a umiditatii si este
anti-insecte si anti-mucegai.
SIPcl este fabricat din materii prime reciclate, FARA emisie de
substante volatile periculoase pentru sanatatea umana si pentru
mediu. SIPcl asigura in același timp o izolatie fonica perfecta.
Nu este iritanta pentru oameni, nu contine formaldehide sau alti
compusi chimici periculosi. Pastreaza la distanta insectele si/sau
rozatoarele!

Sisteme de acoperire
Sindrila lemn
Un acoperis unic si ecologic !
Acest tip de acoperire este 100% natural. Toate piesele ce
compun sistemul sunt realizate manual din lemn de brad
uscat si tratat.
Sindrila din lemn are cea mai eficienta rata de transfer
termic dintre toate materialele folosite pentru acoperis.
In cazul A Frame -urilor, acest tip de acoperire, beneficiaza
de o durata prelungita de viata, datorita pantei inclinate.
Dimensiuni standard: 42 cm / 8 cm / 1,5 cm
Deoarece exista solicitari pentru solutii alternative, au fost
adaugate in oferta curenta si variante de acoperire cu Tabla
prefaltuita sau Tabla ce imita tigla.
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Ce include kit-ul A Frame
Kitul A Frame 132 include toate materialele necesare ridicarii constructiei,
inclusiv finisajele de la exterior. Materialele necesare finisajelor de la interior
fac obiectul unei oferte separate.
Kitul include:
- Dulapi 6.5 m (25cm / 5cm) – structura de baza
- Scandura intermediara – sipci pentru structura peretilor
- Holsuruburi, suruburi, coltare metalice si toate accesoriile necesare\
- Termoizolatia SIPcl cu o grosime de 25 cm (densitate de 60Kg/m3)
- Folie izolatie & folie anticondens
- lambriu din lemn de 1,5 mm
- Instalatia electrica si sanitara prin pereti
- Planuri arhitectura / structura / instalatii pt. autorizarea constructiei
- Set complet schite montaj si certificat A Frame de garantie 15 ani
- Acoperis sindrila lemn, tigla metalica sau tabla prefaltuita - click Silent
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- Profil-structura PVC Salamander (profil geamuri & usi exterioare).

Preturi Kit A Frame 132
Kit structura A Frame 132
Structura de baza - constructie inchisa interior-exterior.
47.900 Euro
Varianta 1 - kit finisaje exterior
Tabla prefaltuita click Silent + profil-structura PVC (vitrare 52 mp)
27.900 Euro
Varianta 2 - kit finisaje exterior
Tigla metalica + profil-structura PVC (vitrare ~ 28 mp)
19.900 Euro

Varianta 3 - kit finisaje exterior
Sindrila din lemn si/sau diferite alte variante de vitrare (PVC sau lemn).
Pret la cerere
Toate tarifele din lista de preturi sunt fara TVA. Prețurile din lista sunt tarife informative și pot fi modificate în orice
moment fără o notificare prealabilă. Costurile constructiilor personalizate vor fi diferite fata de oferta anuntata.

Servicii & modalitati de plata
Cost servicii de montaj
Termen de montaj 60 - 120 zile (cu exceptia situatiilor neprevazute)
Pret la cerere
Cost trasnsport
inclus in costul sistemului Kit.
Oferta este valabila doar pe teritoriul Romaniei.
Modalitate de plata
10% din valoarea contractului la preluarea comenzii ferme,
20% din valoarea contractului la depunerea dosarului de autorizare,
70% din valoarea contractului in momentul in care se livreaza Kit-ul.
Dupa caz, costul montajului se achita cel tarziu in ultima zi de montaj.

Toate tarifele din lista de preturi sunt fara TVA. Prețurile din lista sunt tarife informative și pot fi modificate în orice
moment fără o notificare prealabilă. Costurile constructiilor personalizate vor fi diferite fata de oferta anuntata.

77 de arbori plantati pentru
fiecare casa A frame construita
Pentru a anula efectul asupra naturii, produs de constructia unei
case, vom planta 77 de arbori.
Acestia pot fi plantati chiar pe terenul clientului sau alegem
impreuna locul unde vor fi plantati.

Incercam sa minimalizam efectele distructive generate in mediul
inconjurator de factorii poluanti majori. Pentru realizarea unui
metru cub de cherestea sunt folositi peste 2,5 metri steri de masa
lemnoasa. Padurea care va fi plantata va acoperi cel putin dublu
amprenta de carbon generata prin exploatare, manipulare si
prelucrare.
Fiecare actiune va fi prezentata beneficiarului, prin metodele
digitale traditionale de comunicare.

Aceasta casa este considerata constructie pasiva?
Avand in vedere structura constructiei si a materialelor utilizate, aceasta casa poate
solicita certificarea si verificarea „Passive House Database”.
Ce finisaje prezinta la interior acest modul Kit A Frame?
La interior casa este 85% finisata. Peretii sunt finisati cu lambriu din lemn.
Kit-ul nu include: prize, intrerupatoare / corpuri de iluminat, mobilier, usi interior,
gresie si faianta baie, obiecte sanitare.
Am nevoie de fundatie pentru aceasta constructie?
Este recomandat sa se construiasca fundatie armata din beton, deosebirea fiind data
de greutatea redusa pe care va trebui aceasta sa o sustina.
Am nevoie de autorizatie de constructie ?
Pentru a construi casele A Frame este necesar sa fie autorizate. Legislatia nu permite
amplasarea unei astfel de constructii fara autorizatie.

Impartirea spatiilor de la interior pot fi modificate?
Constructia poate fi personaliza conform dorintelor beneficiarului. Oferim suport
total clientilor nostri pentru obtinerea casei ideale!
Care este garantia produselor?
15 ani la construcție și 20 ani pentru acoperis (dupa caz).
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