SEZNAM OPREME POČITNIŠKE HIŠE ***
HIŠA (130m2):

KUHINJA:
1. Pomivalo korito (+ detergent, gobice, krpe, čistila),
2. pomivalni stroj (+ tabletke za pomivanje posode, sijaj, sol),
3. mikrovalovna pečica,
4. hladilnik z zmrzovalnikom
5. indukcijski štedilnik z električno pečico (+ pekač),
6. aparat za kavo (+ filtri)
7. palični mešalnik,
8. toaster
9. električni žar za vafle
10. grelnik za vodo
11. različna posoda in ponve,
12. 4x pladnji za peko pice
13. koš za ločevanje odpadkov (embalaža, bio in ostali odpadki) (+ vrečke)
14. peč na drva (kaminka) in zaboj za drva
15. papirnate brisače
16. papirnate serviete
17. začimbe
18. folija za živila
19. komplet za pečenje na žaru
20. več različnih nožev
21. pribor in ostali pripomočki za kuhanje (kuhalnice, strgalo, odpirač, cedilka, zajemalka,
škarje, rezalo za pice, …)
22. predpasnik

KOPALNICA:
1. tuš kabina
2. straniščna školjka z vgradnim kotličkom
3. toaletni papir
4. umivalnik (+ milo)
5. 4x kozarci
6. Brisače (male in velike)
7. Pralni stroj (+ prašek in mehčalec)
8. Sušilec za lase
9. Stojalo za sušenje perila,
10. Koš za smeti
11. Pručka za otroke
12. Rezervne potrebščine (damski vložki, 1x zobna ščetka)
4X SPALNICE:
1. 1x zakonska postelja (160 cm),
2. 6x enojne postelje (90x200),
3. 4x dodatne izvlečne postelje (90x200)
4. 1x otroška posteljica,
5. posteljnina,
6. antialergijske odeje in vzglavniki iz spominske pene,
7. 1x TV z ravnim zaslonom (slovenski programi preko antene),
8. obsežna zbirka DVD-jev,
9. knjige,
10. nočne omarice s svetilkami,
11. omare za oblačila,
12. senčila na oknih,
13. 4x mizice,
14. 4x tabure,
15. 2x naslonjač,
16. 4x stol za odlaganje,
17. obešalniki.
JEDILNICA:
1. Jedilni prostor za 10 oseb,
2. lončena/krušna peč,
3. hladilnik,
4. vitrina s kozarci (za belo in rdeče vino, aperitiv, sok),
5. omara s kompletnim jedilnim servisom, pribor, skodelice (za kavo, čaj, kosmiče),
posoda za solato, pladenj za narezke, pogrinjki, podstavki, pribor za odpiranje steklenic,
in še in še,
6. sedežna garnitura,
7. glasbeni stolp,
8. knjige (leposlovje, naravoslovna literatura, prospekti v več jezikih, otroške knjižice..),
9. razne revije in družabne igre

HODNIK:
1. Hišni copati,
2. obešalniki,
3. drva za peč,
4. oprema za kamin,
5. 15x blazine za stole,
6. 1x piknik odeja,
7. oprema za badminton,
8. frizbi.
BALKON:
1. 2x vrtna miza,
2. 3x stol.
TERASA (16m2):
10. 2x vrtna miza,
11. 6x vrtni stol,
12. 2x vrtni stol z nastavljivim naslonjalom,
13. 2x leseni ležalnik,
14. 1x ponjava za zaščito pred dežjem,
15. 1x senčnik,
VRT:
1. osvetljen prostor za žar (plošča + rešetka),
2. drva (za oglje morajo gostje poskrbeti sami),
3. družabni prostor z odprtim kuriščem za 12 oseb,
4. 12x nabodala za peko na odprtem ognju,
5. posoda za preko na način 'izpod peke',
6. kotel s trinožnim stojalom,
7. osvetljen paviljon z mizo in klopmi za 8 oseb,
8. gugalnica,
9. peskovnik,
10. gredica z zelišči in dišavnicami,
11. 2x klopca,
12. 7x počivalniki.
SAMOSTOJNI DODATNI OBJEKT ZA WELLNESS (12m2):
1. finska savna z razgledom,
2. tuš kabina (električna grelna pipa),
3. sprostitveni prostor, kjer se na prenosni masažni mizi izvaja tudi masaža telesa,
4. 2x počivalnik,
5. 1x mizica,
6. 1x solna lučka,
7. pladenj s kozarci in vrčem za vodo,
8. brisače,

9. zvočnik z glasbo preko USB vmesnika,
10. eterična olja za savno,
11. kopalni plašči (vel. M M L XL) – DOPLAČILO 3,00 EUR za plašč
K hiši sodi tudi založena drvarnica in veliko parkirišče. Pri dodatnem wellness objektu in
drvarnici sta tudi dve zunanji pipi za vodo z vrtno cevjo. V poletnih dneh si lahko napolnite
kakšen otroški bazen v kolikor ga boste prinesli s seboj.
Počitniško hišo lahko najamete za najmanj 2 nočitvi. Hiša ni namenjena za večje zabave ali
enodnevne piknike.
Vse informacije ter cenik lahko najdete na naši spletni stani
www.koca-dobnik.si
Naslov:
Rdeči Breg 33
2344 Lovrenc na
Pohorju
Slovenija

Rezervacije:
GSM: +386 (0)40 472 009
info@koca-dobnik.si

Upravitelj:
Asfalting d.o.o.
Počitniško naselje
25
2344 Lovrenc na
Pohorju
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