MODUŁOWE

DOMY CAŁOROCZNE
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Certyfikowane drewno konstrukcyjne
wysuszone czterostronnie strugane

Budynki z serii Smart-Mod Całoroczne ocieplamy w
pełni wełną mineralną, która w połączeniu ze
szkieletową konstrukcją drewnianą i oknami wysokiej
jakości daje bardzo dobre wyniki termoizolacji
przegród sprawdzające się nawet w środowisku
krajów skandynawskich.

Izolacja:

Informacje
Aspekty
prawne

Dach: 25cm wełny, U=0,14 W/m2k
Ściany: 20cm wełny, U=0,18 W/m2k
Podłoga: 20cm wełny, U=0,17 W/m2k

Oferta domów całorocznych

Konstrukcja

Standard
Wykończenia

Domy całoroczne Smart-Mod budowane są na hali
produkcyjnej w ciągu 2-3 miesięcy. Na działkę
przywożone są jako wykończone moduły, które łączy
się w gotowy dom, tworząc komfortową i przytulną
przestrzeń do zamieszkania dla każdego. Jest to
nowoczesna alternatywa dla tradycyjnie
budowanych domów całorocznych.

Technologia

Informacje

PCV 3 szybowa
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Transport
i Montaż

Stolarka okienna:

2

Informacje

Wysokiej jakości materiały
Elewacja:

str. 6

Apartament 115

str. 7

Wysokość wnętrza:
2,5 metra od podłogi do sufitu

Pełnowymiarowe wnętrza dają poczucie komfortu, a
duże przeszklenia oprócz doświetlania
pomieszczeń stanowią walor estetyczny budynku.

Gwarancja:
Apartament 145

str. 8

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

Domy Smart-Mod wykonywane są precyzyjnie przez
w y k w a l i fi k o w a n y i d o ś w i a d c z o n y z e s p ó ł
pracowników z użyciem certyfikowanych materiałów.
WWW.
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Oferta domów całorocznych

Apartament 85

Standard
Wykończenia

str. 5

Technologia

Apartament 65

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

Aspekty
prawne

str. 4

Transport
i Montaż

Apartament 50

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

Apartament 50
Dom całoroczny Smart-Mod Apartament 50 zostaje
przywieziony na działkę w dwóch częściach. We
wnętrzu znajduje się pokój dzienny połączony z
otwartą kuchnią, sypialnia, łazienka oraz korytarz
niezależne tarasy rekreacyjne. Elewacja od strony
salonu i sypialni posiada wysokie przeszklenia
tarasowe.

Oferta domów całorocznych

wejściowy. W opcji dodatkowej proponujemy dwa

POWIERZCHNIE:

• powierzchnia użytkowa - 41,9m2

Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

• wymiary: szer. 5,8m x dł. 9,1m x wys. 3,3m

Standard
Wykończenia

• powierzchnia zabudowy - 50m2
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Informacje

Apartament 65
Smart-Mod Apartament 65 to dom modułowy
całoroczny łączony na działce z dwóch segmentów.
Posiada przestronny salon z jadalnią i aneksem
kuchennym, dwie sypialnie, łazienkę oraz korytarz
65 jest idealnym rozwiązaniem dla osób szukających
domu, który otwiera się na otoczenie dzięki
przeszklonej elewacji w części dziennej.

Oferta domów całorocznych

wejściowy. Taras – w opcji dodatkowej. Apartament

POWIERZCHNIE:

• powierzchnia użytkowa - 54,8m2

Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

• wymiary: szer. 5,8m x dł. 11,6m x wys. 3,3m

Standard
Wykończenia

• powierzchnia zabudowy - 65m2
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Informacje

Apartament 85
Dom Smart-Mod Apartament 85 składa się z trzech
modułów. Przestrzeń salonu wydziela strefę
wypoczynkową oraz miejsce na duży stół jadalny. W
opcji wykończenia wnętrza kuchnię od salonu
elektryczna płyta grzewcza. Apartament 85 zawiera
ponadto trzy sypialnie, łazienkę i korytarz. W opcji
dodatkowej domu modułowego zapewniamy także
taras rekreacyjny.

Oferta domów całorocznych

odgradza wyspa z szafkami, na której znajduje się

POWIERZCHNIE:

• powierzchnia użytkowa - 75,5m2

Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

• wymiary: szer. 8,7m x dł. 10,6m x wys. 3,3m

Standard
Wykończenia

• powierzchnia zabudowy - 85m2
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Informacje

Apartament 115
Smart-Mod Apartament 115 jest domem
całorocznym wykonanym z 4 modułów. Przestronny
pokój dzienny połączony jest z jadalnią i aneksem
kuchennym. W domu znajdują się trzy sypialnie duża
Wszystkie Domy modułowe Smart-Mod mogą
posiadać ogrzewanie na podczerwień, alarm i taras
rekreacyjny.

Oferta domów całorocznych

łazienka, WC oraz korytarz wejściowy.

POWIERZCHNIE:
• powierzchnia zabudowy - 115m2

Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

• wymiary: szer. 11,6m x dł. 10,1m x wys. 3,3m

Standard
Wykończenia

• powierzchnia użytkowa - 100,6m2
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Informacje

Apartament 145
Dom całoroczny Apartament 145 charakteryzuje
duża powierzchnia. Główne pomieszczenie olbrzymi salon z otwartą kuchnią o powierzchni
60m2, posiada wielkoformatowe przeszklenia z
sypialnie, spiżarnia, łazienka, toaleta i korytarz
wejściowy.

Oferta domów całorocznych

wyjściem na taras. W domu znajdują się również 4

POWIERZCHNIE:

• powierzchnia użytkowa - 127,8m2

Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

• wymiary: szer. 19,1m x dł. 8m x wys. 3,3m

Standard
Wykończenia

• powierzchnia zabudowy - 145m2
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Transport
i Montaż

Aspekty
prawne

Technologia

Standard Pod Klucz
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Standard Pod Klucz

Oferta domów całorocznych

Standard Deweloperski

Standard
Wykończenia

Informacje

Standard wykończenia
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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

dwuścienne z izolacją.
• kominka typu „koza”

Elektryczne maty
grzewcze

• czujek ruchu
• szyfratora
• centralki

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 suficie pod

• deski z modrzewia europejskiego (wymagają

• sterowników z czujnikiem temperatury w

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

Aspekty
prawne

płytami g/k

Apartament Indywidualny - Polska

Standard
Wykończenia

• systemu kominowego obejmującego rury

biura. Zestaw składa się z:

Technologia

suficie i ścianach sąsiadujących z kominkiem

Apartament 50 - Polska

Oferta domów całorocznych

Opcje dodatkowe

Transport
i Montaż

każdym pomieszczeniu
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Apartament 145 - Polska
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- płyta g/k 12mm

2

- płyta Durelis 12mm

3

- membrana paroizolacyjna

4

- podkonstrukcja z drewna suszonego, czterostronnie struganego

6

- konstrukcja nośna 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 20 cm

6

- konstrukcja nośna z drewna suszonego, czterostronnie struganego

10

- membrana wiatroizolacyjna

11

- listwa drewniana

12

- płyta elewacyjna montowana na klej lub elewacja drewniana

Podłoga

SMART-MOD.PL

U=0,18 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 nośna z drewna suszonego, czterostronnie struganego

10

- membrana paroprzepuszczalna

15

- płyta Durelis 12mm zabezpieczona od spodu przeciwwilgociowo

Standard
Wykończenia

- izolacja termiczna z wełny mineralnej 25 cm

Technologia

5

Oferta domów całorocznych

tworząca przestrzeń instalacyjną

Ściana zewnętrzna

WWW.

Informacje

1

Aspekty
prawne

Technologia

U=0,14 W/m2k

Transport
i Montaż

••
••
••
••
•

Dach
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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.
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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 domów całorocznych

6 kroków do nowego domu

12

Informacje

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

Czas produkcji i montażu
- Produkcja modułu w fabryce:

2-3 miesiące*

- Montaż SmartModu na działce:

2 tygodnie**

Montaż domu wykonanego z 6 modułów

* Standardowo czas, który jest potrzebny na wybudowanie domu modułowego, to 2 miesiące. Czas ten jednak zależy od ilości
aktualnie realizowanych zleceń.

Oferta domów całorocznych

określane są zgodnie z mapą stref.

** Montaż na działce trwa 1 dzień (praca dźwigu). Po zamontowaniu budynku na miejscu często jest potrzebny czas ok. 2 tygodni na
wykończenie połączeń modułów.

Warunki płatności
45% przedpłaty w dniu rozpoczęcia produkcji,
45% przedpłaty na 4 tygodnie przed planowanym montażem,

Montaż domu jednomodułowego

Technologia

8% w dniu zakończenia montażu SmartModu na działkę,

Standard
Wykończenia

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

lub 45%, 45%, 10% jeśli nie są potrzebne rysunki.

Dane firmy:

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
WWW.
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Transport
i Montaż

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

Aspekty
prawne

Kontakt

Transport domu modułowego na działkę
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