TABELA DE PREÇOS

NEWSALE, Lda.
Rua Dr. Augusto Cesar Cerqueira Gomes, Pav. 8 e 13 4705-093 BRAGA
Tel: 969859242 E_mail: info@bloc.pt Site: www.bloc.pt
EQUIPAMENTO BASE

CASAS ARVORE
Modelo

Referência

Área Coberta
/Área Bruta minima
- Area minima

PREÇO
BASE
(3)

(s/ IVA)

EXTRAS / OPÇÕES

COZINHA Revestimento Revestimento
QUARTOS Inclui Movel de
Exterior a
Interior a
CAPPOTTO
ou
DE BANHO
Cozinha e
PLADUR
IncluI Louças e
MADEIRA
Exaustor (2)
Lavatorio (1)

(s/IVA)

(s/IVA)

BLOC Tree One T0

Tree One 21

21m2

11 970,00 €

Standard 2

Standard 1

3 050,00 €

3 180,00 €

BLOC Tree One T1

Tree One 27

27m2/31m2

15 750,00 €

Standard 2

Standard 1

3 150,00 €

3 490,00 €

Nota (3): O preço não inclui a estrutura de suporte, nem estrado envolvente com Deck, nem as escadas, que têm que ser
orçamentadas face à morfologia do terreno onde a casa for colocada

Nos valores apresentados:
Incluído:

Fabrico e montagem da casa que inclui todos os acabamentos, quartos de banho completos com louças sanitárias
e movel lavatório, Cozinha com movel de cozinha e exaustor, roupeiros, instalação elétrica, água, saneamento e
estores elétricos nas vitrinas, pré-instalação de ar condicionado ou painéis solares. Montagem da casa no vosso
terreno, projeto estabilidade para processo de licenciamento.

Não incluído:

IVA, Transporte, elaboração do processo de licenciamento, taxas camarárias, roupeiros, mobiliário dos quartos e da
sala, eletrodomésticos, decks externos, piscina, garagem, transporte e grua para a montagem, preparação do
terreno, e ligação às redes públicas: eletricidade, água e saneamento. Se pretendido podemos fornecer
separadamente orçamento destes serviços e produtos.

Executamos:

Transporte e grua. (sujeito a orçamento).
Financiamento (querendo encaminhamos junto de empresa financeira nossa parceira)
Procura ou venda de terreno (querendo encaminhamos junto de empresa imobiliária nossa parceira)
Decoração interior, piscina, fundações e ligações às redes públicas. (querendo encaminhamos junto de empresas
especialistas nossas parceiras)
Notas: (1) - Ver os respectivos modelos na pagina do nosso site https://bloc.pt/produtos/wc-e-cozinhas#Moveis-WC_1

(2) - Ver os respectivos modelos na pagina do nosso site https://bloc.pt/produtos/wc-e-cozinhas#Cozinhas-1
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