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Jurta - niezwykły dom
w Twoim ogrodzie...
ale też
nowy pomysł dla...
hoteli, resortów
SPA, campingów
gospodarstw agroturystycznych
i znakomity pomysł na
dochodowy biznes!

Jurta to magiczne miejsce.
Misterna drewniana konstrukcja pokryta wodoodpornym płótnem sprawia, że możesz w
niej przebywać w każdą pogodę, a nawet w zimie!
Wnętrze możesz ozdobić w dowolny sposób sprawiając, że będzie to twój azyl, miejsce
wypoczynku i relaksu, a także miejsce niezapomnianych imprez z rodziną i
przyjaciółmi.

Konstrukcję Jurty podpowiedziała ludom żyjącym
na stepach Mongolii sama Natura.

Przebywanie wewnątrz Jurty:

przywraca harmonię,
łagodzi stres i wycisza,
dodaje pozytywnej energii,
wzmacnia i regeneruje siły,

Dlaczego Jurta jest tak niezwykła?
W dawnych czasach ludzie zawsze mieszkali w okrągłych domach.
Nomadzi budowali ziemianki, Indianie mieszkali w okrągłych Tipi, ludzie z mongolskich
stepów mieszkali w jurtach. Dopiero później dla lepszego wykorzystania przestrzeni zaczęto
budować domy kwadratowe.
Jednak głęboko w nas ciągle drzemie tęsknota za okrągłym domem.
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Wyobraź sobie...
altanę, domek letnskowy tak doskonały,
że możesz w nim odpoczywać i
organizować spotkania bez względu
na pogodę.
Ulewny deszcz, zimno, silny wiatr...
to żaden problem jeśli masz Jurtę.
Pokrycie z płótna sprawia, że w środku
zawsze jest sucho.
i ciepło, bo możesz zainstalować
kominek, który ogrzeje wnętrze.

Salon, biuro, a może pracownia artystyczna?
Projektując wnętrze jurty możesz zamienić ją w co tylko zechcesz.
Możesz włożyć do środka meble, wygodną sofę, leżak, a nawet hamak sprawiając, że Jurta
będzie miejscem wypoczynku, relaksu, salonem gdzie ugościsz przyjaciół.

Jeżeli potrzebujesz miejsca z dala od hałasu, przy którym nie możesz się skupić Jurta stanie
się miejscem gdzie w spokoju posłuchasz muzyki, przeczytasz ulubioną książkę, albo
możesz pracować przy laptopie.

© Hau Kola WROB, Chełmno, Polska
Strona www: jurty.com.pl E-mail: info@jurty.com.pl tel. 791 331 491

A może basen wewnątrz Jurty?

Dlaczego nie?
Wiele osób zrealizowało ten
pomysł i mają basen wewnątrz tej
niezwykłej konstrukcjiz krystaliczna wodą
bez liści i brudu.

Artyści mogą zamienić Jurtę w pracownie artystyczną, miejsce prób zespołów
muzycznych,

psycholodzy mogą prowadzić w niej terapie,

Hotele, campingi, resorty termalne, ośrodki SPA & WELLNESS,
a także gospodarstwa agroturystyczne,
coraz częściej kupują Jurty (zamiast domków typu bungalow)
Bo jurta to idealne miejsce na nocleg. Wnętrze można zaaranżować na wiele sposobów,
tworząc ekskluzywne apartamenty lub romantyczne pokoje dla dwojga. Z łazienką w
środku!
W jurcie też można:







stworzyć niezwykłą restauracje, czy bar
zainstalować basen, jacuzzi, saunę, solarium, siłownię, fitness, a
także zorganizowaćmasaże i zabiegi tworząc wewnątrz wyjątkowe SPA
otworzyć salon gier, mini kasyno lub salę kinową
sprzedawać pamiątki
zaaranżować wnętrze jako kącik do zabaw dla dzieci
zorganizować konferencję, szkolenia, spotkanie firmowe, urodziny, czy wieczór
kawalerski
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Pomysłów na wykorzystanie Jurty jest tysiące, wszystko zależy tylko od wyobraźni.

Czy jurta jest droga?
Jurta może zastąpić: altanę, domek letniskowy (całoroczny!), bungalow.
Jurta kosztuje 11.900zł (nie potrzebujesz pozwolenia na budowę ani fundamentów)
Za ładną altanę musisz wydać ok 7.000zł (ale altana nie jest pokryta płótnem, nie
postawisz wewnątrz kominka, nie możesz w środku zrobić łazienki, nie przebywasz w niej
podczas deszczu, a zimą staje sie całkowicie bezużyteczna).
Za domek letniskowy musisz wydać ok 20.000zł (plus pozwolenie na budowę, plan,
fundamenty, wykończenie wnętrza, realnie wydasz drugie tyle. I nadal mieszkasz w 4
ścianach, nie ma w tym nic niezwykłego. Klimat w jurcie jest nieporównywalny.
Za bungalow, domek letniskowy całoroczny musisz wydać ok 40.000zł i więcej (+
pozwolenie na budowę, plan, fundamenty, wykończenie wnętrza).

Żaden domek letniskowy, altana, czy bungalow
nie stworzy tak niezwykłego klimatu jak jurta.
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Ale to nie wszystko...
Kupując jurtę otrzymasz nasze pełne wsparcie. Jeśli chcesz pomożemy Ci zaaranżować
wnętrze, zbudujemy łazienkę i kuchnie w Twojej jurcie, będziemy Cię wspierać i
podpowiadać jak stworzyć Twój niezwykły i wymarzony domek w jurcie.
Dla nas to bardzo ważne, abyś poczuł ten niezwykły klimat i mozliwości jakie daje
jurta.
Niektórzy z naszych klientów częściej przebywają w jurcie niż w domu!

I najważniejsze...
Wraz z jurtą otrzymasz 3 letnią gwarancję! Jeżeli w ciągu 3 lat cokolwiek stanie się z
płótnem, czy elementami drewnianej konstrukcji przyjedziemy na własny koszt i naprawimy
lub wymienimy każdy element.

ABY ZAMÓWIĆ JURTĘ LUB ZADAĆ PYTANIE

… odwiedź naszą stronę: www.jurty.com.pl
lub
... zadzwoń pod numer: 791 331 491 albo napisz maila: info@jurty.com.pl

Koszt transportu - ustalamy indywidualnie po złożeniu zamówienia
Montaż - ustalamy indywidualnie po złożeniu zamówienia
Czas realizacji – 5-6 tygodni

-=== KONTAKT ===Menadżer ds. sprzedaży
Krzysztof Kolba
Tel: +48 791 331 491
E-mail: info@jurty.com.pl

Adres korespondencyjny
Hau Kola WROB
Ul. Biskupia 6/3
86-200 Chełmno
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PRZYKŁADOWA SPECYFIKACJA JURTY 6m
OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH JURTY

Drut stalowy

Koło

Ażurowe ściany, listewki 4x2cm

2 lub 4 Filary

Rama wejściowa i drzwi

Krokwie dachowe, 7x4cm

Na konstrukcje Jurty składa się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Drewniany ażur tworzący ściany o różnej długości w zależności od wielkości jurty,
Podpory dachowe (krokwie) 6x3cm i różnej długości w zależności od wielkości jurty,
Koło (korona), o różnej średnicy w zależności od wielkości jurty,
Filary ze zwieńczeniami (2 lub 4 szt. w zależności od wielkości jurty),
Rama i drzwi z litego drewna 90cm szer. (110cm szerokości z ramą),
Drut stalowy 5mm w osłonie utrzymujący konstrukcję razem.

W przypadku ocieplonej jurty na konstrukcje najpierw nakładana jest podszewka z bawełny
satynowej, następnie izolacja dachu i ściany wykonana z mat termoizolacyjnych, a na koniec
właściwe płótno.
W jurcie bez izolacji bezpośrednio na konstrukcje jurty nakładane jest płótno.
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KONSTRUKCJA JURTY 6m
Na konstrukcje Jurty 6m składa się drewniany ażur tworzący ściany o wysokości 2m, 43
podpory dachowe (krokwie) połączone z kołem na szczycie o średnicy 1,4m, 2 filary oraz
rama i drzwi z litego drewna. Wymiary jurty przedstawia poniższy rysunek.

MARETIAŁY, JAKOŚĆ, NORMY I CERTYFIKATY
Drewniana konstrukcja jest wykonana I gatunku sosnowego i/lub świerkowego
drewna. Impregnacja drewna środkiem „Drewnochron” spełniającym normę ZN-PCW1024:1998
Drobne sęki i małe pęknięcia nie stanowią wady drewna i nie podlegają gwarancji.
Drzwi wykonane są z litego drewna sosnowego pokrywane lakierem Remmers posiadającym
wszelkie europejskie certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa, m.in. normy DIN EN 71 i DIN
68861.
Pokrycie standardowe zewnętrzne z płótna renomowanej firmy francuskiej LATIM z
doskonałą impregnacją przeciwgnilną i wodoodporną. Płótno ma gramaturę 460gr/m2. Skład
płótna: 80% bawełna + 20% poliester.
Pokrycie w wersji ogniowej posiada doskonałą impregnacją przeciwgnilną i
wodoodporną oraz zabezpieczenie przeciwogniowe poświadczone europejskim certyfikatem
M1. Płótno ma gramaturę 570gr/m2. Skład płótna: 50% bawełna + 50% poliester.
Okna i przezroczyste elementy wykonane są z przezroczystego materiału PVC o grubości
1mm, z filtrem UV. PVC spełnia europejskie normy dopuszczalności do użytku publicznego.
Ocieplenie wykonane jest z maty termoizolacyjnej (aluminium-pianka-aluminium) o
grubości 5mm (zastępuje wełnę mineralną o grubości 12cm lub styropian 10cm). Dzięki
pokryciu obustronnym aluminium zastępuje folie paroizolacyjną nie wypuszcza ciepłego
powietrza z pomieszczeń zimą zaś latem nie wpuszcza ciepłego powietrza do pomieszczeń.
Posiada APROBATĘ TECHNICZNĄ ITB AT-15-7151/2006 i ATEST PZH HK/B/1388/01/2006
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OGRZEWANIE JURTY
Jurtę można ogrzać na wiele sposobów. Jeśli mieszkamy sezonowo (a nie całorocznie)
wystarczy zwykły piecyk elektryczny lub promienniki ciepła albo nieduży piec wolnostojący
(kominek) na drewno.
Jeśli chcemy mieszkać cały rok w jurcie potrzebujemy dobrego źródła ciepła. Ocieplenie jurty
jest inne niż ocieplenie domu. Mata termoizolacyjna posiada współczynnik odbijania ciepła
96% co oznacza, ze nawet nieduże źródło ciepła szybko odbija się od ocieplenia i wraca do
wnętrza, więc nie potrzebujemy dużej mocy, ale należy pamiętać, że po wygaśnięciu źródłą
ciepłą jurta szybko się ostudzi i wychłodzi.
W jurcie całorocznej potrzebujemy piec wolnostojący, najlepiej żeliwny o mocy od 9-14kW w
zależności od wielkości jurty lub możemy wybrać nowoczesne i wygodne rozwiązanie, czyli
piec wolnostojący na pellet, który po zasypaniu pracuje sam przez 3-4 dni doprowadzając
wnętrze do zadanej przez nas temperatury.

Piec wolnostojący żeliwny o mocy 9kW
zalecany do jurty 4-6m średnicy

Piec wolnostojący żeliwny o mocy 14kW
zalecany do jurty 7-10m średnicy

Piec na pellet w jurcie 9kW, dzięki ciągłej pracy wystarczy nawet do jurty o średnicy 9m
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