
 

2023

Ofertă de preț
Toate tipurile
de căsuțe



Căsuța ta în mijlocul naturii
Oferta este valabilă 30 de zile de la momentul primirii, iar prețurile nu includ TVA.

Model Preț / EUR Cantitate Subtotal Discount %

Open House 33.500 1 buc. 33.500 3,5

Glass House 37.500 1 buc. 37.500 3,5

Mirror House 37.500 1 buc. 37.500 3,5

Confort House 35.500 1 buc. 35.500 3,5

Holiday House 1 33.500 1 buc. 33.500 3,5

Holiday House 2 33.500 1 buc. 33.500 3,5

Terasa Lemn 95 1 mp 95 3,5

Terasa de lemn este din pin autoclavizat cu infrastructura de 50-100 cm înălțime. Forma este de L și are 22 mp / căsuță

Discountul între 5 și 10 bucăti este de 3,5%. Între 10 și 20 este de 5% și peste 20 buc. se negociează.
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Mirror House
25,00 mp
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

structura izolata, cu invelitoare   

lambriu (interior); lambriu și alucobond (exterior)

tamplarie lemn   

instalatie electrica   

instalatie sanitara (alimentare apa si evacuare)   

incalzire electrică in   pardoseala

obiecte sanitare baie

aparataj electric

mobilier

parchet, gresie si faianta   

ventilatie baie si bucatarie   

ambalare, macara   
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Glass House
23,79 mp
•

•

•
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•

•

•

•

•

•

structura izolata, cu invelitoare;

placare interior si exterior cu lambriu;

parchet in camere;

gresie si faianta in baie;

tamplarie din lemn (usi si ferestre);

instalatie electrica si sanitara;

sistem de ventilatie in baie si in bucatarie

(chicineta);

incalzire electrica prin pardoseala, cu

termostat;

boiler electric (50 L);

echipare complementar;
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Open House
25,12 mp
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

structura izolata, cu invelitoare   

lambriu (interior, exterior)

tamplarie lemn   

instalatie electrica   

instalatie sanitara (alimentare apa si evacuare)   

incalzire electrică in pardoseala

obiecte sanitare baie

aparataj electric

mobilier

parchet, gresie si faianta   

ventilatie baie si bucatarie   

ambalare, macara    
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Confort House
24,84 mp
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•
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•
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•

•

•

structura izolata, cu invelitoare   

lambriu (interior, exterior)

tamplarie lemn   

instalatie electrica   

instalatie sanitara (alimentare apa si evacuare)   

incalzire electrică in pardoseala

obiecte sanitare baie

aparataj electric

mobilier

parchet, gresie si faianta   

ventilatie baie si bucatarie   

ambalare, macara    
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Holiday House 1
24,78 mp
•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

structura izolata, cu invelitoare   

lambriu (interior, exterior)

tamplarie lemn   

instalatie electrica   

instalatie sanitara (alimentare apa si evacuare)   

incalzire electrică in pardoseala

obiecte sanitare baie

aparataj electric

mobilier

parchet, gresie si faianta   

ventilatie baie si bucatarie   

ambalare, macara    
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Holiday House 2
24,78 mp
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

structura izolata, cu invelitoare   

lambriu (interior, exterior)

tamplarie lemn   

instalatie electrica   

instalatie sanitara (alimentare apa si evacuare)   

incalzire electrică in pardoseala

obiecte sanitare baie

aparataj electric

mobilier

parchet, gresie si faianta   

ventilatie baie si bucatarie   

ambalare, macara    



Informații importante

tinydream.ro

Actualizat 17/02/2023: 2 x Holiday House, 1 x Mirror House, 1 x Glass House, 1 x Open House, 1 x Confort

House

STOC

Termen: Din stoc 7 zile lucratoare. La comanda aproximativ 2 luni.

Pret: 1,20 EUR/KM pe tot teritoriul Romaniei (se adauga valoarea autorizației de transprt in functe de tarseu)

Inchiriat macara din zona destinatarului, aproximativ 400 EUR + TVA

Fundatie pe piloni metalici, sub rezerva intrarii in posesie a unui studiu geologic => 1.200,00 euro + TVA  

METODE DE PLATA

Antecontract 1000 EUR / bucata

Avans 40% la semnarea contractului si 60% la �nalizare 

LIVRARE SI MONTAJ



 

Întrebări frecvente
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•

•

•

•
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Care este suprafața unei căsuțe?

Suprafața unei căsuțe este de aprox. 25 mp.

Ce autorizații am nevoie pentru o căsuță?

În principiu nu este nevoie de autorizație, doar un simplu anunț la primărie pentru a se lua în evidență. Este posibil ca unele primării să ceară

autorizație.

Am nevoie de fundație?

Nu. Acestea sunt montate pe piloni metalici foarte rezisteți, după un studiu geologic făcut de experții noștri sau experții locali.

Cum este transportată căsuța?

Transportul este efectuat cu ajutorul unui camion. Acesta este oferit de noi, costul este calculat în funcție de locația unde trebuie livrată și este

aproximativ 1,2 EUR per km.

Cum este plasată căsuța pe teren?

Căsuța se plasează pe teren cu ajutorul unei macarale de 35 tone.

Se pot lipi 2 căsuțe? Se pot customiza suprafețele?

Da. Din faza de proiect se tine cont de acest lucru, iar acestea o sa �e construite pentru a putea � lipite una de cealaltă.



Întrebări frecvente
•

•

•

•

Cum pot � încălzite?

Centrala electrica cu incalzire in pardoseala

Boiler electric 50 L pentru apă caldă sau instant electric

Se poate monta si pompa de caldura

Ce utilități au nevoie? Dacă nu au acces la utilități, de ce este nevoie și cum funcționează?

Apa, gaz, curent, canalizare. 

Dacă nu aveți acces la utilități alternativele sunt:

    Apa - Hidrofor

    Fosa Septica - canalizare

    Termoșemineu sau sobă mică cu peleți - încălzire

    Generator de curent sau panouri solare - curent

Căsuțele sunt făcute din containere?

Nu. Toate sunt făcute pe structură din lemn A-Z respectând cele mai înalte standarde de izolare.

În cât timp îmi scot investiția în caz că vreau să inchiriez?

La un calcul pesimist avem următoarele numere: 100 de eur preț per noapte x 50% grad de ocupare (17 zile) avem un venit total de 1700

EUR/luna. Ceea ce rezulta un venit total in 24 de luni (2 ani) 40.800 EUR. Dacă scădem în linii mari cheltuielile avem exact prețul căsuței.



 

2023

Detalii tehnice
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VATĂ MINERALĂ 200M TAVAN, PODEA, PERETI

CĂPRIORI 200MM

DHF 15MM

ȘIPCĂ VENTILAȚIE 20MM

FOLIE BARIERĂ VAPORI

ASTEREALĂ

TABLĂ CLICK 305

FEREASTRĂ LEMN

LAMBRIU INTERIOR

OSB 15MM CU HIDROIZOLAȚIE LA EXTERIOR

OSB 22MM

PARCHET

COVOR ÎNCĂLZIRE SUB PARCHET

FOLIE ANTICONDENS

OSATURĂ

LAMBRIU EXTERIOR



De ce sa cumperi un Tiny
Dream de la DOXAR?
1. UNA DIN CELE MAI MARI COMPANII DE CONSTRUCTII CASE DIN LEMN DIN ROMANIA

2. PESTE 30 DE ANI DE EXPERIENTA

3. FABRICA DE TAMPLARIE (FERESTRE, USI, ETC.) IN INTERIORUL COMPANIEI

4. PESTE 50 DE CASUTE LIVRATE DINTRE CARE 40 IN SUEDIA



your@tinydream.ro

+40 (734) 160 000

www.tinydream.ro


