CLASSICO 34,69m2

Powierzchnia zabudowy 34,69m2
Powierzchnia użytkowa 28,73m2

Salon – 12,84m2
Pokój – 7,10m2
Pokój – 5,56m2
Łazienka – 3,23m2

Classico to dom modułowy, który mieści w sobie dwie sypialnie, salon z aneksem kuchennym oraz łazienkę.
Jest to idealne rozwiązanie dla rodzin lub młodych osób. Ten dom jest spełnieniem marzeń o własnym miejscu
na ziemi z możliwością późniejszej rozbudowy w miarę rosnących potrzeb! Kształt pozwala na wypicie
porannej kawy na urokliwym tarasie.
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CLASSICO 34,69m2

Powierzchnia zabudowy 34,69m2
Powierzchnia użytkowa 28,73m2

Salon – 12,84m2
Pokój – 7,10m2
Pokój – 5,56m2
Łazienka – 3,23m2

Classico z przeznaczeniem na wynajem? Topowy projekt dla zastosowania do ośrodków wypoczynkowych! W
module Classico można wygospodarować miejsce noclegowe nawet dla 6 osób! Moduł dostępny w wersji lewej
oraz prawej (w odbiciu lustrzanym).
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CHURCHILL 34,95m2

Powierzchnia zabudowy 34,95m2
Powierzchnia użytkowa 28,51m2
Salon – 14,79m2
Pokój – 5,56m2
Pokój – 5,56m2
Łazienka – 2,60m2
Churchill to dom modułowy, który standardowo
zaplanowane posiada dwa pokoje, salon z aneksem
kuchennym i łazienkę. Jego kształt pozwala na
stworzenie tarasu i pergoli o dowolnym metrażu.
Moduł Churchill dostarczany jest w całości na
działkę przez co staje się idealnym rozwiązaniem
dla osób planujących przenoszenie modułu czy
odsprzedanie go w późniejszym terminie. Cechuje
się łatwością rozbudowy.
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CHURCHILL 34,95m2

Powierzchnia zabudowy 34,95m2
Powierzchnia użytkowa 28,51m2
Salon – 14,79m2
Pokój – 5,56m2
Pokój – 5,56m2
Łazienka – 2,60m2
Churchill to dom modułowy, który standardowo
zaplanowane posiada dwa pokoje, salon z aneksem
kuchennym i łazienkę. Jego kształt pozwala na
stworzenie tarasu i pergoli o dowolnym metrażu.
Moduł Churchill dostarczany jest w całości na
działkę przez co staje się idealnym rozwiązaniem
dla osób planujących przenoszenie modułu czy
odsprzedanie go w późniejszym terminie. Cechuje
się łatwością rozbudowy.
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PRESTIGIO 34,99m2

Powierzchnia zabudowy 34,99m2
Powierzchnia użytkowa 29,32m2

Salon – 18,52m2
Pokój – 7,55m2
Łazienka – 3,25m2

Prestigio to dom modułowy o wielkich możliwościach. Wspaniała alternatywa dla mieszkania w bloku czy jako
zaplecze biurowe. Moduł dostępny w wielu wariantach układu wnętrza, każdy w wersji lewej oraz prawej (w
odbiciu lustrzanym).
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PRESTIGIO 34,99m2

Powierzchnia zabudowy 34,99m2
Powierzchnia użytkowa 29,32m2

Salon – 18,52m2
Pokój – 7,55m2
Łazienka – 3,25m2

Prestigio to dom modułowy o wielkich możliwościach. Wspaniała alternatywa dla mieszkania w bloku. Moduł
dostępny w wielu wariantach układu wnętrza, każdy w wersji lewej oraz prawej. Moduł Prestigio w wersji z 1
sypialnią cechuje się przestronnym, kwadratowym salonem.
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CUBO 34,58m2

Powierzchnia zabudowy 34,58m2
Powierzchnia użytkowa 29,37m2

Salon– 14,91m2
Kuchnia – 4,31m2
Pokój – 6,73m2
Łazienka – 3,42m2

Cubo to domek modułowy o powierzchni zabudowy 34,82m2. Propozycją rozkładu wnętrza jest: salon z
aneksem kuchennym, łazienka oraz jeden lub dwa pokoje w zależności od potrzeb przyszłych użytkowników.
Moduł Cubo przypomina swoim wyglądem tradycyjne budynki idealne zarówno na działkę rekreacyjną jak też
do zamieszkania całorocznego.
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ZORRO 34,67m2

Powierzchnia zabudowy 34,67m2
Powierzchnia użytkowa 28,82m2

Salon – 12,93m2
Pokój – 5,94m2
Pokój – 5,94m2
Łazienka – 4,01m2

Moduł w kształcie lietry "Z" o powierzchni zabudowy 34,69m2. Ze względu na możliwość zaplanowania dwóch
tarasów jest to idealne rozwiązanie dla ośrodków wypoczynkowych i miejsc gdzie wokół domu roztacza się
wspaniały widok.
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FAVORITO 27,00m2

Powierzchnia zabudowy 27,00m2
Powierzchnia użytkowa 22,27m2

Salon – 13,53m2
Pokój – 5,56m2
Łazienka – 3,18m2

Favorito to jednomodułowy dom o wymiarze zewnętrznym 3,02mx9m. Projekt idealny do późniejszej rozbudowy.
Sprawdzi się zarówno jako budynek mieszkalny, działkowy czy rozwiązanie dla ośrodków wypoczynkowych.

22 678 90 02

503 647 565

info@damir.com.pl

www.facebook.com/modulowydom

CLASSICO MINI 27,00m2

Powierzchnia zabudowy 27,00m2
Powierzchnia użytkowa 22,16m2

Salon – 11,84m2
Pokój – 7,09m2
Łazienka – 3,23m2

Classico Mini 27,13m2 to młodszy brat, swojego większego odpowiednika, modułu Classico 34,98m2. Dzięki ułożeniu
modułów pozostaje przytulny i kameralny taras.
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TASCA 27,00m2

Powierzchnia zabudowy 27,00m2
Powierzchnia użytkowa 22,01m2

Salon – 14,78m2
Pokój – 4,98m2
Łazienka – 2,25m2

Moduł w kształcie litery „T” umożliwia dowolne przesunięcie modułu dolnego przez co uzyskujemy oczekiwany
kształt oraz wielkość tarasu. Wspaniałe rozwiązanie, pełne inspiracji.
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DUCA 21,00m2

Powierzchnia zabudowy 21,00m2
Powierzchnia użytkowa 17,28m2

Salon – 14,10m2
Łazienka – 3,18m2

Moduł Duca o wymiarze zewnętrznym 3,02m x 7,00 m. Idealnie sprawdza się jako moduł ogrodowy, zaplecze
biurowe, kwiaciarnia czy salon usługowy.
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COMPACTO 17,40m2

Powierzchnia zabudowy 17,40m2
Powierzchnia użytkowa 13,23m2

Salon – 10,00m2
Łazienka – 3,23m2

Masz małą działkę, lub niewielki budżet, a może myślisz że MAŁE JEST PIĘKNE. Mamy dla Ciebie specjalne
rozwiązanie. Moduł COMPACTO. To jest coś czego szukasz.
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Proces realizacji opisany w 5 krokach:
Upewnij się czy na działkę jest możliwość dojazdu. Moduły dostarczane są na tirze.
Sprawdż możliwości posadowienia budynku na danej działce. Wybierz rodzaj zgłoszenia.
Uzgodnij ostateczne rzuty budynku na podstawie, których wykonywana jest oferta.
Podpisz umowę, a podczas oczekiwania na moduł przygotuj podłoże i znajdź lokalnego dźwigowego.
Uzgodnij z nami datę montażu i już po jednym dniu wypij kawę na własnym tarasie.

BASIC
✓
✓
✓
✓

ściany wełna 10 cm
dach wełna 15 cm
podłoga wełna 15 cm
okna 2-szybowe

COMFORT
✓ ściana wełna 15 cm
✓ dach wełna 20 cm
✓ podłoga wełna 15 cm
✓ okna 2-szybowe

PREMIUM
✓ ściana wełna 15 cm
✓ dach wełna 20 cm
✓ podłoga 20 cm
✓ okna 3-szybowe

Moduły przez nas oferowane wykonywane są w tzw. standardzie deweloperskim w którym
znajduje się całkowite wykończenie domu z zewnątrz oraz rozprowadzenie instalacji
elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Na ścianach i suficie wewnątrz budynku znajdują się płyty
gipsowo-kartonowe o zwiększonej odporności ogniowej (wg normy PN-EN 13501-2:2007).
Podłogi pokrywane są płytą OSB/MFP umożliwiającą bardzo łatwe ułożenie płytek lub paneli.
Film obrazujący oferowany standard wykończenia wnętrz dostępny pod poniższym linkiem:
https://vimeo.com/402923658

Najważniejszym i podstawowym komponentem naszych domów modułowych jest drewno.
Wyselekcjonowane o wysokiej jakości i zwiększonej klasie wytrzymałości otrzymuje klasę C24
oferując najlepsze współczynniki w tym zakresie. Każda deska przechodzi podczas procesu
produkcyjnego testy cech właściwych dla danej klasy co zwiększa również jego cenę w stosunku
do drewna mokrego naturalnie pobieranego z lasów. Drewno konstrukcyjne jest czterostronnie
strugane, fazowane oraz wysuszane do wilgotności na maksymalnym poziomie 18%.

Standardowym rozwiązaniem dla naszych elewacji jest połączenie
szalówki drewnianej zaimpregnowanej w wybranym przez Inwestora
kolorze w połączeniu z panelami blaszanymi w układzie 1 panel na dole, 2
panele na górze. Panele blaszane oraz obróbki okien i drzwi są w kolorze
grafit/antracyt RAL 7016. Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania
elewacji z wyborem innego układu rozłożenia materiałów czy
zastosowanie np. sidingu.
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