
DOMKI  MOBILNE

DOMY  MODUŁOWE

SAUNY  OGRODOWE

PAWILONY  HANDLOWO-USŁUGOWE 

JAKOŚĆ PRODUKTU • KOMFORT ŻYCIA

MINI MOBILE HOUSE



SPECYFIKACJA  
DOMKU MOBILNEGO

Domek mobilny całoroczny MODERN HOUSE / MODERN BARN

• nowoczesny design

• wykonany z materiałów najwyższej jakości

• futurystyczna lub prosta bryła

• parterowy z antresolą

• powierzchnia zabudowy 35 m2

TRWAŁA KONSTRUKCJA

Technologia stalowa

• profil zimnogięty – ocynkowany

Designerskie rozwiązania

• elewacja z blachy na rąbek

• deska elewacyjna ze świerku lub sosny

MODERN HOUSE

MODERN BARN



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Poszycie

• ściany i sufit z płyty OSB x2

• podłoga, płyta OSB x3

Wiatroizolacja

• trójwarstwowa membrana 

Paraizolacja:

• folia paraizolacyjna aktywna 

Stolarka okienna: 

• okna trzyszybowe 
z zamontowanym systemem 
uchylno-przesuwnym 

Stolarka drzwiowa: 

• drzwi zewnętrzne stalowe 

• drzwi wewnętrzne z płyty MDF

Instalacje wodne: 

• system rur ALU-PEX  i PVC

Izolacja: 

• wełna mineralna o wysokiej 
odporności ogniowej 
i termicznej  (ściany i sufit 
2x100 mm, podłoga 1x100 mm)

• styropian podłogowy 50 mm

Termoizolacja: 

• dodatkowe zmniejszenie strat 
ciepła o 15% poprzez użycie folii 
aluminiowej 

Instalacje elektryczne:

• w elastycznych rurkach (peszel) 
kompletna 3-fazowa

Wentylacja:

• odpowietrzenie instalacji sanitarnej

• wentylacja wywiewna

Ogrzewanie: 

• pompa ciepła w klimatyzatorze

• mata grzewcza 

MODERN HOUSE

MODERN BARN



WNĘTRZE ZACHWYCA PROSTOTĄ I FUNKCJONALNOŚCIĄ

• duży przestronny salon z wyjściem na taras

• meble kuchenne na wymiar

• komfortowa łazienka z prysznicem

• wygodna sypialnia z dużym łóżkiem

• antresola

STANDARD REALIZACJI 
DOPASOWANY DO POTRZEB INWESTORA
Budowa domku całorocznego mieści się w przedziale cenowym 

między 121 tys. zł a 253 tys. zł netto 

Ostateczna cena zależy od Ciebie!

Zamieszkaj na swoim nawet w 60 dni

MODERN HOUSE

MODERN HOUSE

MODERN BARN

MODERN BARN



KONTAKT:

MiniMobileHouse Krystian Sikora

ul. Rudawska 6, Karpniki 58-533

@: mmhouse@interia.pl

M: (48) 534 934 858 – Krystian

M: (48) 500 492 299 – Ryszard 

minimobilehouse.com

Domy modułowe przyszłością budownictwa

MINI MOBILE HOUSE

TRANSPORT

Zorganizujemy transport bezpośrednio na działkę

ZAANGAŻOWANIE  INWESTORA 

OGRANICZONE do MINIMUM

Wybierz rodzaj i standard domku, a my:

• sprawdzimy możliwości

• załatwimy wszelkie formalności

 


