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Mobilni-domy.in je firma, která se zaměřuje na prodej mobilních domů. Vybrat si můžete
z pestré nabídky dřevěných mobilních domů, levných mobilních domů a mobilních domů
určených k celoročnímu pobytu. Klasické mobilní domy jsou situované do průměrného klimatu.
Mají tak jednoduchá okna a zdi, které jsou směsicí speciálního plastu a dřeva, které nejsou
vhodné do zimního počasí. Mobilní domy celoroční však mají tepelně-izolační vlastnosti, což
v zimě zamezí ztrátám tepla a v létě výborně izoluje od horka. Další výhodou celoročních
mobilních domů jsou dvojitá okna, zajištění odpadů a přívodů vody před zamrzáním. Největší
výhodou těchto domů je jejich mobilita, což znamená možnost okamžitého bydlení bez nutnosti
stavebního povolení, kompletního vybavení nábytkem a spotřebiči. Klasický mobilní domek má
průměrnou rozlohu okolo 42m 2, ale na
výběr jsou samozřejmě větší i menší domy. Mobilní domy mají několik výhod. Tyto domy jsou
cenově velice výhodné. Základní provedení mobilního domku je od 350 000 Kč, což je
nesrovnatelná cena s běžnými nemovitostmi. Mobilní domy nejsou však určeny pouze na
bydlení. Tyto domky jsou hojně využívány i jako kanceláře nebo ubytovny.

  

Mobilní domy jsou často nazývány i jinými jmény, například pojízdné domy, mobilhouse,
mobilhome, mobilheim a mobilhaus. Mobilheimy představují revoluci v bydlenímobil, jejich
předností je různorodé využití. Pro svou mobilitu se mobilheim celoroční  stal vyhledávaným
produktem všech věkových skupin. Jako první se mobilheim objevil v USA a stal se populárním
a komfortním bydlením. Tyto domky vynikají nejen svou mobilitou, ale také rychlostí výstavby.
Jsou to takzvané domky na kolečkách, jejichž rozměry jsou téměř neomezené. V nabídce jsou
také montované
domy , pod
kterými si můžete představit bungalovy a nízkoenergetické domky a relaxační chaty za
zajímavé ceny. K prodeji jsou nejčastěji nabízeny montované domy o dispozicích 3+1 a 4+1.
Výhodou těchto domů je rychlá realizace a umístění, nízkoenergetický standard, vysoká
životnost domu, variabilita výstavby, certifikované postupy a možnost vlastního návrhu
montovaného domu.
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http://www.mobilni-domy.in/mobilheimy
http://www.mobilni-domy.in/montovane-domy
http://www.mobilni-domy.in/montovane-domy

