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Mobilne hišice

HOSEKRA - mobilne hišice z dušo

Pasivna gradnja, velike steklene površine, maksimalno dovršeni detajli zunanjosti in
notranjosti, da vam naše cenjene stranke zagotovimo največje možno udobje
celoletnega ali počitniškega bivanja.
Za fasado je na voljo več različnih barvnih kombinacij ter tipov materialov, ki ne služijo le
kot okras, temveč prevzamejo vlogo večslojne zaščite, ki hišico varujejo pred
zunanjimi vplivi.
Prednost naših mobilnih hišk je zagotovo v tem, da lahko po dogovoru spreminjamo tloris
hišice, velikost notranjih prostorov glede na vaše potrebe. Prav tako ima hišica velik izbor
dodatne opreme ter široko barvno paleto pohištva ter tekstilnih materialov.

* možen je renderski izris.

TIPI MOBILNIH HIŠIC

MAGNOLIA - dvokapnica

COSMOS - enokapnica

GINGER - dvokapnica

MAGNOLIA XXL - postavitev v L do 50 m2

TERASE

MAGNOLIA - dvokapnica

COSMOS - enokapnica

OSNOVNE ZNAČILNOSTI NAŠIH HIŠIC

1

Lahka kovinska strešna kritina - oblike TP 20 ali
VALMETAL.

2

Ostrešje je izdelano kot pri tradicionalni gradnji.

3

Strešni žlebovi in odtoki so iz PVC.

4

Lesena konstrukcija sten - skeletna gradnja s prevleko
proti kondenzu.

5

Dnevni prostor s funkcionalno razporeditvijo.

6

Izolacija - standardna debelina sten je 9cm, izolacija
strehe 15cm, možna pa je tudi dodatna izolacija, kjer
je debelina sten 14cm, izolacija na tleh 6cm, ter strehe
15cm.

7

Velike steklene površine - dvojna zasteklitev
oken in vrat.

8

Podvozje - šasija je kombinacija aluminijastih in
pocinkanih proﬁlov. Za veliko stabilnost in optimalno
mobilnost služijo visokonosilna kolesa.

9

Večtočkovna vgradnja podvozja za večjo varnost.

10

Spodaj vodoodbojen OSB, zgoraj talna obloga
iz PVC ali pa laminat.

NAŠE GLAVNE PREDNOSTI:
Naše hiške so dizajnersko zasnovane, kakovostno izdelane, lahko prestavljive, prilagodljive,
energetsko učinkovite, cenovno dostopne ter nudimo celo 15 letno garancijo na konstrukcijo.

standardni vzorci iveralov

standardni vzorci tekstilnih materialov

standardni vzorci fasad

TLORISI
Na voljo je več kot 20 različnih tlorisov z 1,2 ali 3 spalnicami.
Primeri tlorisov v velikosti hišice 8,6m x 4,0 m (34m2)
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STANDARDI - SKUPEN TLORIS

koliko je največja in najmanjša možna velikost
ter naši standardi 8,5x4 m, 3x7 m in 8,5x2,5 m

