DOMKI BEZ POZWOLENIA
LETNISKOWE DOMY MODUŁOWE
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Sleep-box 35 A
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Apartament 35 B
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Sleep-box 35 B
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Apartament 35 C
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Letniskowe domki bez pozwolenia Smart-Mod
budowane są na hali produkcyjnej w ciągu 2
miesięcy. Na działkę przywożone są jako
wykończone budynki. Domy Smart-Mod idealnie się
sprawdzą do użytku prywatnego jak i na wynajem.

Bez pozwolenia na budowę
więcej na str. 23 katalogu

Wszystkie domki letniskowe rmy Smart-Mod
można postawić na działce bez konieczności
wykonania projektu budowlanego i przechodzenia
skomplikowanej procedury urzędowej.

Oferta domków letniskowych

Apartament 35 A

Informacje

Informacje

Domki o powierzchni 35m2

Dom nie tylko na lato

Apartament 35 L

Apartament 35 T

fi
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str. 11

str. 12

PCV 3 szybowa

Domki Letniskowe zostały zaprojektowane
uwzględniając polskie warunki pogodowe. Dzięki
dobrej izolacji termicznej oraz oknom 3
szybowym można korzystać z budynku przez cały
rok.

Technologia

Stolarka okienna:

Aspekty
prawne

str. 10

Transport
i Montaż

Apartament 35 D

Dach: 20cm wełny, U=0,18 W/m2k
Ściany: 15cm wełny, U=0,22 W/m2k
Podłoga: 20cm wełny, U=0,17 W/m2k

Standard
Wykończenia

Izolacja:

2

Informacje

Wysokiej jakości materiały
Konstrukcja

Domki poniżej 35m2
Apartament 25

Sleep-box 25

str. 15

str. 16

Domy Smart-Mod budowane są z wykorzystaniem
materiałów wysokiej jakości. Do konstrukcji
wykorzystujemy wysuszone drewno ze Szwecji.
Na elewacji stosujemy współcześnie cenione
materiały takie jak płyty cementowo-drzazgowe lub
deska drewniana.

Wysokość wnętrza:
2,5 metra od podłogi do su tu

Pełnowymiarowe wnętrza i duże przeszklenia oprócz
komfortu i doświetlania pomieszczeń stanowią
walor estetyczny budynku.

Gwarancja:
Apartament 17

str. 17

15 lat na konstrukcję domu
5 lat na wykończenie wnętrza
2 lata na stolarkę i osprzęt

Domy Smart-Mod wykonywane są precyzyjnie przez
wykwali kowany i doświadczony zespół
pracowników z użyciem certy kowanych materiałów.

fi

fi

fi

fi

fi
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Oferta domków letniskowych

str. 14

Płyta cementowo-drzazgowa Cetris 10mm malowana farbą elewacyjną
Deska elewacyjna - świerk skandynawski impregnowana produktami rmy Teknos

Standard
Wykończenia

Antresola 35 B

Elewacja:

Technologia

str. 13

Aspekty
prawne

Antresola 35 A

Transport
i Montaż

Domki z Antresolą

Certy kowane drewno konstrukcyjne
wysuszone czterostronnie strugane

3

wersja z 2 sypialniami

Informacje

Apartament 35 A
Domki letniskowe Apartamenty 35A łączą ze sobą
nowoczesny design prostej formy budynku i
tradycyjną architekturę w postaci dachu skośnego o

Strop pomieszczenia salonu z aneksem kuchennym
odkrywa otwartą konstrukcję więźby dachowej.

Oferta domków letniskowych

kącie 35 stopni pokrytego blachą na rąbek stojący.

POWIERZCHNIE:
• powierzchnia zabudowy - 35m2
• powierzchnia użytkowa - 28,4m2

Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

szer. 3,5m x dł. 10,1m x wys. 3,9m

Standard
Wykończenia

• wymiary zewnętrzne:

WWW.
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4

wersja z 1 sypialnią

Informacje

Apartament 35 A
Domki letniskowe Apartamenty 35A w wersji z 1
sypialnią zawierają powiększony pokój dzienny i
łazienkę. Sypialnia w tej wersji ukazuje, podobnie jak

Duże przeszklenie umiejscowione w sypialni pełni
dodatkowo funkcję drzwi prowadzących na taras.

Oferta domków letniskowych

w salonie otwartą przestrzeń więźby dachowej.

POWIERZCHNIE:
• powierzchnia zabudowy - 35m2

• wymiary zewnętrzne:

Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

szer. 3,5m x dł. 10,1m x wys. 3,9m

Standard
Wykończenia

• powierzchnia użytkowa - 28,7m2

WWW.
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Informacje

Sleep-box 35 A
Projekt Sleep-Box 35A cechuje dach dwuspadowy
oraz box sypialniany - nowoczesne rozwiązanie
zagospodarowania niewielkiej przestrzeni. Wnętrze
sypialniany Sleep-Box, łazienkę oraz sypialnię.
Duże przeszklenie Sleep-Boxu łączy wnętrze domku
z otaczającą naturą, wprowadzając poczucie, że jest
ona na wyciągnięcie ręki.

Oferta domków letniskowych

domku mieści salon z aneksem kuchennym, wykusz

POWIERZCHNIE:
• powierzchnia zabudowy - 35m2

• wymiary zewnętrzne:

Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

szer. 3,5m (+0,7m) x dł. 9,7m x wys. 3,9m

Standard
Wykończenia

• powierzchnia użytkowa - 28,6m2

WWW.
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Informacje

Apartament 35 B
Apartament 35B jest wygodnym, przestronnym
domkiem letniskowym. Duże okno tarasowe
prowadzi do salonu z aneksem kuchennym. Po obu
stronach domku mieszczą się dwie sypalnie z oknami
jest łazienka z kabiną prysznicową.
Nad wejściem znajduje się zadaszenie chroniące od
słońca i deszczu.

Oferta domków letniskowych

narożnymi. Między salonem i sypialnią usytuowana

POWIERZCHNIE:
• powierzchnia zabudowy - 35m2

• wymiary zewnętrzne:

Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

szer. 2,9m (+0,6m) x dł. 11,7m x wys. 3,1m

Standard
Wykończenia

• powierzchnia użytkowa - 28,1m2
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SMART-MOD.PL

7

Informacje

Sleep-box 35 B
Sleep-Box 35 skierowany jest do rodzin z małymi
dziećmi. Oprócz salonu z aneksem kuchennym, dom
posiada wykusz sypialniany, łazienkę oraz

Duże przeszklenie Sleep-Boxu łączy wnętrze domku
z jego otoczeniem, dzięki czemu mamy wrażenie, że
natura jest na wyciągnięcie ręki.

Oferta domków letniskowych

dodatkową sypialnię z narożnym oknem.

POWIERZCHNIE:
• powierzchnia zabudowy - 35m2

• wymiary zewnętrzne:

Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

szer. 2,9m (+0,8m) x dł. 11m x wys. 3,1m

Standard
Wykończenia

• powierzchnia użytkowa - 28,3m2

WWW.
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Informacje

Apartament 35 C
Apartament 35C jest komfortowym domkiem
letniskowym z jedną sypialnią, łazienką, wnęką na
aneks kuchenny i pokojem dziennym z przeszklonym

Główne pomieszczenie zostało podzielone na
wygodne strefy: kuchenną, jadalnianą i
wypoczynkową.

Oferta domków letniskowych

wyjściem na taras.

POWIERZCHNIE:

• powierzchnia użytkowa - 29,4m2

Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

• wymiary: szer. 5,8m x dł. 6,2m x wys. 3,1m

Standard
Wykończenia

• powierzchnia zabudowy - 35m2

WWW.
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Informacje

Apartament 35 D
Domek letniskowy Apartament 35D zawiera pokój
dzienny z dużym narożnym przeszkleniem
tarasowym i niewielką otwartą kuchnią. W domku
znajdują się ponadto dwie przytulne sypialnie oraz

Oferta domków letniskowych

łazienka.

POWIERZCHNIE:

• powierzchnia użytkowa - 28,8m2

Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

• wymiary: szer. 5,8m x dł. 6,2m x wys. 3,1m

Standard
Wykończenia

• powierzchnia zabudowy - 35m2

WWW.
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Informacje

Apartament 35 L
Domek letniskowy Apartament 35L charakteryzuje
spory taras o powierzchni 16m2, zadaszony
drewnianą pergolą. We wnętrzu znajdują się dwie
przestronne sypialnie, salon z aneksem kuchennym

Taras nie jest liczony do powierzchni zabudowy,
dzięki czemu mamy do dyspozycji domek 35m2 i
dodatkową przestrzeń rekreacyjną, zintegrowaną z
domkiem.

Oferta domków letniskowych

oraz łazienka.

POWIERZCHNIE:

• powierzchnia użytkowa - 28,2m2

Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

• wymiary: szer. 5,8m x dł. 8,7m x wys. 3,1m

Standard
Wykończenia

• powierzchnia zabudowy - 35m2

WWW.
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Informacje

Apartament 35 T
Apartament 35T wyróżnia zaprojektowany na dachu
taras. Zabudowane wyjście na taras może służyć jako
dodatkowa sypialnia. Na parterze znajduje się salon
z aneksem kuchennym, sypialnia z dużym narożnym

Apartament zostaje przywieziony na działkę w
dwóch modułach.

Oferta domków letniskowych

przeszkleniem oraz łazienka.

POWIERZCHNIE:

• powierzchnia użytkowa - 27,6m2 dół - 11,4m2 góra

Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

• wymiary: szer. 2,9m x dł. 12,3m x wys. 6m

Standard
Wykończenia

• powierzchnia zabudowy - 35m2

WWW.
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Informacje

Antresola 35 A
Domek letniskowy Antresola 35A składa się z 4
modułów o wielkości 6 x 3 metra każdy. Parter dzieli
się na przestrzenny salon z aneksem kuchennym i
łazienkę z prysznicem. Antresola o powierzchni 10m2
podwójne.

Oferta domków letniskowych

posiada miejsce na dwa łóżka - pojedyncze i

POWIERZCHNIE:
• powierzchnia zabudowy - 35m2
• powierzchnia użytkowa - 39,3m2

Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

szer. 6m x dł. 6m x wys. 6,8m

Standard
Wykończenia

• wymiary zewnętrzne:

WWW.
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Informacje

Antresola 35 B
Antresola 35B jest idealnym domem na wąską
działkę. Dom składa się z 6 modułów o wielkości 4,5
x 2,6 metra każdy. Na parterze domu znajduje się:
salon z aneksem kuchennym, łazienka z prysznicem
antresola na piętrze o powierzchni 12m2 (nie licząc
skosów), na której mieszczą się dwa łóżka pojedyncze i podwójne.

Oferta domków letniskowych

oraz przedpokój. Głównym elementem domu jest

POWIERZCHNIE:
• powierzchnia zabudowy - 35m2
• powierzchnia użytkowa - 39,7m2

Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

szer. 4,5m x dł. 7,8m x wys. 6,2m

Standard
Wykończenia

• wymiary zewnętrzne:

WWW.
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Informacje

Apartament 25
Smart-Mod Apartament 25 zaprojektowany jest
jako samowystarczalny i przytulny domek rekreacji
indywidualnej. Domek posiada salon z kuchnią,

Smart-Mod może być używany jako dom na
wynajem lub służyć przy domku jednorodzinnym
jako dodatkowy apartament dla gości.

Oferta domków letniskowych

sypialnię i łazienkę z kabiną prysznicową.

POWIERZCHNIE:
• powierzchnia zabudowy - 25,4m2

• wymiary zewnętrzne:

Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

szer. 2,9m x dł. 9m x wys. 3,1m

Standard
Wykończenia

• powierzchnia użytkowa - 19,8m2

WWW.
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Informacje

Sleep-box 25
Sleep-box 25 jest nowoczesnym domkiem
letniskowym. Posadowiony na działce położonej
pośród atrakcyjnych przyrodniczo krajobrazów może
stać się wymarzonym własnym spokojnym miejscem
salon z kuchnią, box sypialniany i łazienka z kabiną
prysznicową. Specy cznym elementem
wyróżniającym domek jest wykusz z dużym oknem i
miejscem na materac.

Oferta domków bez pozwolenia

spędzania wolnego czasu. Wewnątrz znajduje się

POWIERZCHNIE:
• powierzchnia zabudowy - 22,8m2
• powierzchnia użytkowa - 19,8m2

Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

szer. 2,9m (+0,8m) x dł. 8,2m x wys. 3,1m

Standard
Wykończenia

• wymiary zewnętrzne:

fi
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Informacje

Apartament 17
Apartament 17 to najmniejszy domek letniskowy w
ofercie Smart-Mod. Wnętrze dzieli się na pokój/
sypialnię z małym aneksem kuchennym oraz łazienkę
z prysznicem. Ze względu na bardzo małą
do postawienia na istniejącym polu kempingowym
lub na działkach o nierównej rzeźbie terenu.

Oferta domków letniskowych

powierzchnię zabudowy Apartament 17 jest idealny

POWIERZCHNIE:
• powierzchnia zabudowy - 17m2

• wymiary zewnętrzne:

Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

szer. 2,9m (+0,5m) x dł. 5,7m x wys. 3,1m

Standard
Wykończenia

• powierzchnia użytkowa - 13,3m2

WWW.
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Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

Standard Pod Klucz

WWW.

SMART-MOD.PL
Standard Pod Klucz

Oferta domków letniskowych

Standard Deweloperski

Standard
Wykończenia

Informacje

Standard wykończenia

18

Informacje

Kominek typu koza
z rurami dwuściennymi

Alarm domowy

Instalacja kominka składa się z:

System alarmowy z funkcją powiadamiania na

• płyt ognioodpornych zastosowanych na

komórkę idealnie nadaje się do ochrony domu czy

su cie i ścianach sąsiadujących z kominkiem
• systemu kominowego obejmującego rury

Apartament 25 i 35B - Niemcy

biura. Zestaw składa się z:
• czujek ruchu

Oferta domków letniskowych

Opcje dodatkowe

• szyfratora

dwuścienne z izolacją.

Taras z drewna lub
deski kompozytowej

Jest to jedna z najskuteczniejszych i najbardziej

Taras zewnętrzny jest nieodłącznym elementem

efektywnych form grzewczych.

zarówno domu letniskowego jak i całorocznego.

Instalacja składa się z:

Do wykonania tarasu stosujemy:

• mat grzewczych montowanych w su cie pod

• deski z modrzewia europejskiego (wymagają

płytami g/k

Apartament 35 T - Polska

Technologia

Elektryczne maty
grzewcze

konserwacji co 2 lata)
• deski kompozytowe (nie wymagają konserwacji)

Aspekty
prawne

• sterowników z czujnikiem temperatury w

Standard
Wykończenia

• centralki

• kominka typu „koza”

Transport
i Montaż

każdym pomieszczeniu

fi

fi
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Apartament 35B - Szwecja

19

- płyta g/k 12mm

2

- płyta Durelis 12mm

3

- membrana paroizolacyjna

4

- podkonstrukcja z drewna suszonego, czterostronnie struganego

6

- konstrukcja no na z drewna suszonego, czterostronnie struganego

7

- łata spadkowa

8

- płyta OSB 22mm

9

- 2x papa termozgrzewalna

1

- płyta g/k 12mm

2

- płyta Durelis 12mm

3

- membrana paroizolacyjna

4

- łaty z dodatkowym dociepleniem (w budynkach całorocznych)

5

- izolacja termiczna z wełny mineralnej grubości 15 cm

6

- konstrukcja no na z drewna suszonego, czterostronnie struganego

10

- membrana wiatroizolacyjna

11

- listwa drewniana

12

- płyta elewacyjna montowana na klej lub elewacja drewniana

Podłoga

ę

ś

ś

ś

SMART-MOD.PL

U=0,22 W/m2k

U=0,17 W/m2k

13

- panele podłogowe lub terakota

14

- płyta cementowo-drzazgowa lub OSB 22mm

3

- membrana paroizolacyjna

5

- izolacja termiczna z wełny mineralnej grubości 20 cm

6

- konstrukcja no na z drewna suszonego, czterostronnie struganego

10

- membrana paroprzepuszczalna

15

- płyta Durelis 12mm zabezpieczona od spodu przeciwwilgociowo

Standard
Wykończenia

- izolacja termiczna z wełny mineralnej 20 cm

Technologia

5

Oferta domków letniskowych

tworząca przestrzeń instalacyjną

Ściana zewn trzna

WWW.

Informacje

1

Aspekty
prawne

Technologia

U=0,18 W/m2k

Transport
i Montaż

••
••
••
••
•

Dach

20

Informacje

1

• przygotowanie oferty wg potrzeb Inwestora

2

krok 3

3

• złożenie zgłoszenia lub przygotowanie projektu budowlanego
i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

krok 4
• wyprodukowanie modułu SmartMod

4

krok 5
• przygotowanie miejsca posadowienia – wyrównanie,

• doprowadzenie mediów zgodnie z dostarczonym schematem

• wynajem dźwigu przy załadunku i rozładunku

krok 6

5

utwardzenie i wykonanie ław fundamentowych lub płyty

• przygotowanie rysunków koncepcji i podpisanie umowy

• dostawa i montaż modułu na działkę Inwestora

6
INWESTOR

• prace wykończeniowe
• podłączenie prądu, wody i kanalizacji do przyłączy
wyprowadzonych przez Inwestora w miejscu posadowienia

SMART-MOD
WWW.

SMART-MOD.PL

Standard
Wykończenia

• zakupienie mapki do celów informacyjnych / projektowych

Technologia

• upewnienie się o możliwości dojazdu tirem z naczepą na działkę

krok 2

Aspekty
prawne

• sprawdzenie planu zagospodarowania lub warunków zabudowy

Transport
i Montaż

krok 1

Oferta domków letniskowych

6 kroków do nowego domu

21

Informacje

Formalności przy budowie

domku letniskowego o powierzchni zabudowy 35m2:
„Art. 29.1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:(….)
2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako
budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy
czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2
powierzchni działki; (…)”

dom na zgłoszenie do 35m2

dom na pozwolenie na budowę

aby zgłosić dom letniskowy do 35m2 potrzebne jest:

aby uzyskać pozwolenie na budowę potrzebne jest:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

wypełnienie krótkiego wniosku i opłata administracyjna –

zatrudnienie geodety do wytyczenia budynku – 1-2 tyś zł.
zatrudnienie kierownika budowy – 2-3 tyś zł.
odbiory po wykonaniu budynku

odczekanie 21 dni na tzw. cichą zgodę
brak odbiorów
Wszystkie powyższe kwoty są szacunkowe
Więcej informacji: https://smart-mod.pl/dom-na-zgloszenie/

WWW.
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Standard
Wykończenia

przedstawienie rzutu i elewacji domku (w zależności od urzędu)

zlecenie wykonania badań geologicznych – około 500 zł za 1 otwór

Technologia

wrysowanie konturów domku na mapę

zakupienie mapy do celów projektowych – 1-2 tyś zł.

Aspekty
prawne

zakupienie mapy do celów informacyjnych – około 30zł

zlecenie wykonania projektu budowlanego – koszt od 10 tyś zł

Transport
i Montaż

sprawdzenie warunków zabudowy działki

kilkanaście złotych

•
•

Oferta domków letniskowych

Zgodnie z prawem budowlanym istnieje uproszczona procedura związana z postawieniem

22

Informacje

Transport i montaż
Fabryka Smart-Mod znajduje się w
Gdyni. Koszty transportu i montażu

Czas produkcji i montażu
- Produkcja modułu w fabryce:

2 miesiące*

- Monta SmartModu na działce:

2 dni**

Montaż domu wykonanego z 6 modułów

Oferta domków letniskowych

określane są zgodnie z mapą stref.

* Standardowo czas, który jest potrzebny na wybudowanie domu modułowego, to 2 miesiące. Czas ten jednak zależy od ilości
aktualnie realizowanych zleceń.
** Montaż na działce trwa 2 - 4 godziny (praca dźwigu). Po zamontowaniu budynku na miejscu często jest potrzebny czas paru dni
na wykończenie połączeń modułów.

Warunki płatności
45% przedpłaty w dniu rozpocz cia produkcji,
45% przedpłaty na 4 tygodnie przed planowanym monta em,

Montaż domu jednomodułowego

Technologia

8% w dniu zakończenia monta u SmartModu na działk ,
lub 45%, 45%, 10% je li nie s potrzebne rysunki.

Dane rmy:

Produkcja:

email: biuro@smart-mod.pl

Smart Mod Przemysław Śliwiński

Smart Mod

NIP: 958-129-72-58

ul. Rozewska 18

ul. Hutnicza 22

Regon: 221792033

81-055 Gdynia

81-061 Gdynia
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Transport
i Montaż

tel: (+48) 790-75-55-66

Aspekty
prawne

Kontakt

fi

Standard
Wykończenia

2% przedpłaty przed wydaniem rysunków technicznych koncepcji w celu przygotowania
dokumentów do pozwolenia na budow lub zgłoszenia; w dniu przyj cia zlecenia,

Transport domu modułowego na działkę
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