
Проектиране и изграждане на къщи

Сглобяеми къщи , бунгала и вили, дървени и метални конструкции, градинска 
мебел,  детски и спортни площадки.





AXION Hitech Homes е представител и член на:
- Българската стопанска камара;
- Българската търговско- промишлена палата;
- Българската строителна камара;
- Български съюз на производителите на сглобяеми къщи.



Универсално едноетажно луксозно бунгало. Наклонен едноскатен покрив, 
изпълнен с метални или битумни керемиди. Къщата е с обща площ на етажа 
от 112 м2.

Вътрешното разпределение е по избор на клиент. В цената е включен 
монтаж на сглобяема къща на място.

Сглобяема къща Бунгало лукс B 112

Универсално типово къмпингово бунгало контейнерен тип. Покривът е 
наклонен едноскатен, изпълен с метални или битумни керемиди. Общата 
площ на бунгалото е 33 м2.  Състои се от дневна с кухненски бокс, две 
спални и баня с WC.

Вътрешното разпределение може да бъде променяно от клиента. Със 
стандартна височина на стаите. Доставя се сглобено или разглобено и  се 
монтира на място от нас.

Поставянето е без необходимост от разрешителни.Поставянето е без необходимост от разрешителни.

Сглобяеми къщи Бунгало B33



Универсално типово къмпингово бунгало контейнерен тип. Покривът е 
наклонен едноскатен, изпълен с метални или битумни керемиди. Общата 
площ на бунгалото е 18 м2.  Състои се от дневна с кухненски бокс, спалня и 
баня с WC.

Вътрешното разпределение е по избор на клиента. Стандартна височина 
на стаите. Доставя се сглобено или разглобено и се монтира на място от 
нас. Поставянето е без необходимост от разрешителни.

Монтира се върху фундамент или носеща скара. Монтира се върху фундамент или носеща скара. 

Сглобяеми къщи Бунгало B18

Универсално типово къмпингово бунгало контейнерен тип. Покривът е 
наклонен едноскатен, изпълен с метални или битумни керемиди. Общата 
площ на бунгалото е 25 м2.  Състои се от дневна с кухненски бокс, спалня и 
баня с WC.

Стандартна височина на стаите. Доставя се сглобено или разглобено и  се 
монтира на място от нас.
ПоставянетоПоставянето е без необходимост от разрешителни. Монтира се върху 
фундамент или носеща скара.

Сглобяеми къщи Бунгало B25



Външни стени с допълнителна топлоизолация
-Монтиране на сандвич панели, изработени от слепена дървесина или 
надлъжно снадени КВХ материали - немска или австрийска дървесина 
120мм.
-Сандвич панелите са затворени от външна или вътрешна страна от 
влагоустойчиви ОБС плоскости - 10мм.
-Сандвич панелите са изпълнени с каменна вата - 120мм-32-50кг.м-Сандвич панелите са изпълнени с каменна вата - 120мм-32-50кг.м3
-В панелите са разположени и парадифузно фолио и парадифузна 
мембрана за да може стените да дишат и да не кондензират.

Покрив
Конструкция от дървени носещи елементи от КВХ – слепен матриал- 
немски и австрийски.
Влагоустойчиви ОСБ плоτскости 15мм -3
Изолация 2-15см. Вата- 32кг. -50кг.м3 с подложка
ПокривПокрив завършен в битумни, метални керемиди цвят по избор на 
инвеститора.
Метални улуци + дървена обшивка под стрехите, ламинирана с вакса на 
водна основа.

Сгради с дървени конструкции Бунгало В32



Баня
Стени-гипсокартон и ПВЦ- ламперия по избор на клиента. 
Оборудване: мивка, моноблок, батерия и душ смесител.

Интериор
PVC или алуминиева дограма 5-камерна, двоенстъклопакет с 
цвят по избор на клиента. 
Интериорни врати MDF- врати, каси, первази и брави.Интериорни врати MDF- врати, каси, первази и брави.

Вътрешна водопроводна инсталация
Изпълнява се от полипропиленови тръби, вградени в подовите и стенни 
конструкции. Вътрешна електрическа система- СВТ проводници.

Подове 
Изолация от фибран и 30 мм замаска.
Настилка по избор на клиента- теракот, ламинат и гранитогрес.

Сгради с дървени конструкции Бунгало В32









Универсална сглобяема едноетажна, фамилна къща с обща площ 88м2. Състои се от дневна с кухненски бокс,  родителска спалня, баня с WC, веранда и 
гараж. Поркивът е двускатен , изпълнен с метални или битумни керемиди.

Вътрешното разпределение е по избор на клиентa. Височина в стаите е 260 см. В цената е включен монтаж на сглобяема къща на място. Монтира се 
върху фундамент или носеща скара.

Сглобяема къща Австрия 1 спални



Универсална сглобяема едноетажна, фамилна къща с обща площ 88м2. Състои се от дневна с кухненски бокс,  две спални, две бани, веранда 
и гараж. Покривът е двускатен , изпълнен с метални или битумни керемиди.

Вътрешното разпределение е по избор на клиентa. Височина в стаите е 260 см. В цената е включен монтаж на сглобяема къща на място.
Монтира се върху фундамент или носеща скара.

Сглобяема къща Австрия 2 спални



Универсална сглобяема едноетажна, фамилна къща с обща площ 88м2. Състои се от дневна с кухненски бокс,  две спални, две бани, веранда 
и гараж. Покривът е двускатен , изпълнен с метални или битумни керемиди.

Вътрешното разпределение е по избор на клиентa. Височина в стаите е 260 см. В цената е включен монтаж на сглобяема къща на място.
Монтира се върху фундамент или носеща скара.

Сглобяема къща Австрия 2 спални









Универсална сглобяема къща за целогодишно ползване, площ - 107м2. Къщата включва три спални, дневна + трапезария + кухненски бокс, баня, антре и 
тераса. Поркивът е двускатен , изпълнен с метални или битумни керемиди.

Вътрешното разпределение е по избор на клиентa. Височина в стаите е 260 см.  В цената е включен монтаж на сглобяема къща на място. Монтира се върху 
фундамент.

Сглобяеми къщи - К112



Универсална сглобяема къща за целогодишно ползване, състояща се от панорамен хол с камина и кухненски бокс, две спални, баня и тоалетна и покрита 
веранда. Къщата е със завършени ВИК и ЕЛ системи. Поркивът е двускатен , изпълнен с метални или битумни керемиди.

Вътрешното разпределение е по избор на клиента. Височина в стаите е 260 см. В цената е включен монтаж на сглобяема къща на място. Монтира се върху 
фундамент.

Сглобяеми къщи К90



Универсалнa двуетажна къща. Наклонен едноскатен покрив, изпълнен с метални или 
битумни керемиди или ондолин. Къщата е с обща площ на двата етажа от 131 м2.

Вътрешното разпределение е по избор на клиентa. В цената е включен монтаж на 
сглобяема къща на място. Монтира се върху фундамент.

Сглобяема къща К 131Сглобяема къща К 355 Лукс



Мобилна къща



Комплекс Оазис



Комплекс Оазис



Заведения 



Градински мебели



Лятна градина - лукс зона





Басейни



Детски комбинирани съоръжения

Възрастова група : от 4 до 12 год
Габаритни размери: 550 / 500 см
Височина на свободно падане: 125 см
Необходима обезопасена площ за игра: 900 / 750 см

Основни видове занимания: пързаляне и качване, катерене по алпийска стена, игри с топка, ситуативни игри.



Плажни заведения




