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ERIPAKKUMINE  
DEMO STELLA 1-112 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⌂ Silmapaistev 
⌂ Stiilne 

⌂ Ruumikas elutuba 
⌂ 3 magamistuba 

 

⌂ Eraldatud garderoobid 
⌂ Maja koos vundamendiga 

 

Stella – õhus on tunda armastust! 

ERIPAKKUMINE: Ehitame Stella Sinu maitse järgi ning lisame omalt poolt 
köögimööbli koos tehnikaga väärtuses 8500 €. 

TINGIMUS: Peale maja valmimist tehases, on maja lubatud kasutada 
näidismajana meie Vasalemma tehase territooriumil 90 päeva. Maja peab 
saama vedada krundil koos räästaga.   

 

Ehitisealune pind – 112,0 m²  

Kasulik pind – 92,2 m² 



 
AKSO-HAUS REAL ESTATE OÜ 
Haapsalu mnt 7c 
76101 Vasalemma  
Tel +372 652 0087 
maakler@aksohaus.ee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vasalemmast Kuni 50 km 51-100 km 101-150 km 151-250 km 
Stella 1-112 7100 € 8175 € 9525 € 10050 € 

Lisavõimalused 
 

 Saun elektrikerisega 2600 € 
 Varikatus peaukse ees koos trepiga 1000 € 
 LED-valgustusribad elutoa talade peale 550 € 
 Õuevalgustid ja maja numbri valgustus 350€ 
 Kamin + korsten dokumentatsiooniga (küsi lisa) 

 

 Vundament 
 Välisvoodrilaud + krohv 
 Puidust sõrestikud 
 Kipsseinad või valge peitsitud 

sisevoodrilaud  
 Viilkatus kiviprofiil Adamante 
 Vihmaveesüsteem 
 Lumetõkked 
 Laminaatparkett eluruumides 
 Põrandaliistud 
 Keraamilised plaadid 

märgades ruumides 

 Ventilatsioonitorustik 
 Ventilatsiooni seade  
 Interneti juhtmestik 
 Valvesignalisatsiooni 

kaabeldus 
 Elektri- ja sidekaablid 
 Lülitid 
 Pistikupesad 
 Elektrikilp 
 Veemõõtja 
 Veetorustik 
 Veekollektor 
 Välisveekraan 

 

 Süvistatud valgustid 
 Sise- ja välisuksed 
 Ukseliistud ja -lingid 
 Plastikaknad 
 Aknaplekid  
 Dušikomplekt 
 Dušisein kirgas  
 Valamukapp 

valamuga 
 Peegelkapp 

valgustiga 
 WC pott 

 Stella 1-112 standardpakett Maja 128 900 € 

 Korstna veksli valmidus 600x600 500 € 
 Katuse käigutee ja seinaredel 700 € 
 Seinapealne Wc pott 200 € 
 3-lipiline tammeparkett 1650 € 
 1-lipiline tammeparkett 2800 € 

 

Maja hind ei sisalda paigaldus- ja transpordikulu 
Paigalduskulu: 

Transpordipäringu jaoks palume saata katastritunnuse maakler@aksohaus.ee 

Käesolev pakkumine kehtib kiiremale 
Hinnad sisaldavad käibemaksu. 

 

  Küttelahenduseks pakume: 
 

 Nibe õhk-vesi soojuspump 12 kW (8300 €) 

 Vesi-põrandaküttetorustik ja kollektor (1400 €) 

 Toatermostaadid ja ajamid kollektorile (700 €) 

Järgmisel lehel on välja toodud saunaga põhjaplaani lahendus. Kui sauna ei soovi, 
aga meeldib see põhjaplaan rohkem, siis on sauna asemel panipaik. 

 

Ülimalt energiasäästlik lahendus 

Maja küttelahendusega 

139 300 € 

ERIPAKKUMINE: sisaldab köögimööblit koos tehnikaga väärtuses 8500 € 
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