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Charakterystyka
Całoroczne
Kempingowe

Letniskowe

Domki

Stróżówki
Gastronomia
Toalety
Montaż

Transport

Smartmody charakteryzują się nowoczesnym
designem oraz kompleksowym wykończeniem.
Od początku działalności staramy się dostarczać
solidny produkt i tworzyć rozpoznawalną markę
na rynku modułowej architektury. Część z
oferowanych przez nas budynków
dostosowaliśmy tak, aby można je było postawić
na działce bez konieczności wystąpienia o
pozwolenie na budowę - wystarczy zgłoszenie
do postawienia domu o powierzchni
nieprzekraczającej 35m².

Biurowe

Czas montażu budynku na działce wynosi
najczęściej od 1 do 2 dni. Prace wykończeniowe
w zależności od wielkości powierzchni domu
trwają od 1 dnia (budynki jednomodułowe) do
dwóch tygodni (bydynki składające się z kilku
modułów).

Inne

Domy modułowe to gotowe do użytkowania
b u d y n k i w y ko n a n e z w y s o k i e j j a ko ś c i
materiałów, w całości w fabryce i dostarczone na
działkę na naczepie tira.

Domki

Domki

Czym są domy modułowe ?

2

fi

Stróżówki Guard

Charakterystyka
Letniskowe

Budynki modułowe

Domki

Domy modułowe

Smart-Mod Guard doskonale sprawdza się jako
stróżówka, budka parkingowa, portiernia, kasa biletowa,
Całoroczne

dla jednego lub kilku pracowników.

Kempingowe

wymagających portierni jako pomieszczenia do pracy

Domki

Seria Guard to kompleksowa oferta dla inwestycji

Domki

lub wartownia przy hali, fabryce czy strzeżonym osiedlu.

Str. 20-23

Gastronomia
Smart-Mod Gastronomia to moduły dedykowane na
restauracje, bary, kawiarnie lub budki z lodami.
Projektujemy je pod kątem inwestycji sezonowych, a

Domki bez pozwolenia

Toalety

Domy modułowe z serii Smart-Mod Domki bez

Toalety Smart-Mod powstały na potrzeby pól

pozwolenia zostały zaprojektowane jako nowoczesne i

kempingowych, scen letnich lub parkingów przy

komfortowe domki wakacyjne. Stworzyliśmy tę serię z

autostradach. Moduły toalet spełniają aktualne

myślą o osobach pragnących posiadać własne miejsce,

wymagania dotyczące tego rodzaju obiektów, a dzięki

w którym mogą wypoczywać podczas weekendowych

zastosowanej technologii są uniwersalnym i trwałym

wyjazdów czy urlopu.

rozwiązaniem.
Str. 10-15

Gastronomia

Str. 24-27

Stróżówki

także obiektów stałych.

Biurowe
Smart-Mod Biuro idealnie nadaje się na

Toalety

Str. 28-30

reprezentacyjne biuro tworzące wygodne miejsce pracy
lub atrakcyjną przestrzeń wystawową. Mniejsze moduły

Str. 31-33

Domy Całoroczne

Inne

D o m y m o d u ł o w e Ca ł o ro c z n e S m a rt - M o d s ą

Smart-Mod Projekt jest usługą dla klientów, którzy

nowoczesną alternatywą dla tradycyjnie budowanych

chcą zrealizować swoją własną, oryginalną wizję z

mieszkalnych budynków całorocznych. Na działkę

pomocą naszych projektantów. Opracowujemy

przywożone są jako wykończone moduły, które łączy się

indywidualną koncepcję obiektu modułowego i

w gotowy dom, tworząc komfortową i przytulną

dostosowujemy ją do potrzeb inwestora oraz

przestrzeń do zamieszkania dla każdego.

technologii produkcji w naszej fabryce.
Str. 16-19

WWW.
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Montaż

rmy.

Inne

ogrodzie, biuro przy hali produkcyjnej lub siedziba

Biurowe

świetnie sprawdzają się jako przydomowe biuro w

Transport

Oferta

3

wszystkie niepotrzebne detale, takie jak

potrzeb klienta. Dzięki temu każdy

Montaż budynków jednomodułowych

rynny czy rury spustowe są ukryte.

SmartMod może być niepowtarzalny, a

na działce trwa najczęściej od 1 do 2

Dzięki temu zostaje zachowany prosty

klientowi pozostawiamy dowolność w

dni, kilkumodułowych - około 2

wygląd bryły, który w połączeniu

z

kreowaniu charakteru swojej inwestycji

tygodnie.

nowoczesnymi materiałami tworzy

lub dopasowaniu się do działki i

nowatorski modernistyczny design.

otoczenia.

Kompleksowe
wykonanie

Wysoka jakość

Przytulne wnętrze

SmartMod posiada całą instalację

SmartMody zbudowane są z wysokiej

Budynki SmartMod są dopracowywane

wodno kanalizacyjną oraz elektryczną

klasy materiałów. Nasz zespół zarówno

z dbałością o każdy detal. Mając do

przygotowaną do podłączenia na

na etapie projektowania jak i produkcji

dyspozycji ograniczoną przestrzeń,

działce. Wyposażony może być także w

przykłada szczególną uwagę do

wykorzystaliśmy każdy centymetr, by

meble lub dodatkowe urządzenia i

solidnego wykonania wysokiej jakości

stworzyć przestronne i funkcjonalne

gotowy do użytkowania zaraz po

modułów modułów.

wnętrze.

Letniskowe

Charakterystyka

około dwóch-trzech miesiącach.

Całoroczne

elewacyjny dopasowywany jest do

Kempingowe

o zasadę „less is more”, w myśl której

Domki

hali i jest gotowy do zamontowania po

Stróżówki

Zarówno kolorystyka jak i materiał

Gastronomia

SmartMody projektowane są w oparciu

Toalety

SmartMod budowany jest w całości na

Biurowe

Nowoczesny design

Indywidualne
podejście do klienta

Inne

Krótki termin
realizacji

Domki

Domki

Charakterystyka

WWW.
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Montaż

Transport

zamontowaniu.

4

4

Wykonanie instalacji wewnętrznych

5

Wykończenie wnętrza

6

Wykończenie elewacji przy oknach

7

Załadunek modułu do transportu

Letniskowe

Domki

Charakterystyka

Montaż płyt elewacyjnych

Całoroczne

3

Kempingowe

Cięcie płyt elewacyjnych na pile panelowej

Domki

2

Domki

Przygotowanie konstrukcji

2

3

4

5

6
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Montaż

§
7

Transport

Inne

Biurowe

1

Toalety

Gastronomia

1

1

Stróżówki

Technologia

5

3

- membrana paroizolacyjna

4

- podkonstrukcja z drewna suszonego, czterostronnie struganego

Charakterystyka

- płyta Durelis 12mm

- izolacja termiczna z wełny mineralnej

6

- konstrukcja no na z drewna suszonego, czterostronnie struganego

7

- łata spadkowa

8

- płyta OSB 22mm

9

- 2x papa termozgrzewalna

Całoroczne

5

Kempingowe

tworząca przestrzeń instalacyjną

2

- płyta Durelis 12mm

3

- membrana paroizolacyjna

4

- łaty z dodatkowym dociepleniem (w budynkach całorocznych)

5

- izolacja termiczna z wełny mineralnej

6

- konstrukcja no na z drewna suszonego, czterostronnie struganego
- membrana wiatroizolacyjna

11

- listwa drewniana

12

- płyta elewacyjna montowana na klej lub elewacja drewniana

ę

ś

ś

ś
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14

- płyta cementowo-drzazgowa lub OSB 22mm

3

- membrana paroizolacyjna

5

- izolacja termiczna z wełny mineralnej

6

- konstrukcja no na z drewna suszonego, czterostronnie struganego

10

- membrana paroprzepuszczalna

15

- płyta Durelis 12mm zabezpieczona od spodu przeciwwilgociowo

Montaż

- panele podłogowe lub terakota

Inne

13

Transport

Podłoga

Biurowe

Toalety

10

Gastronomia

- płyta g/k 12mm

Stróżówki

Ściana zewn trzna
1

Letniskowe

2

Domki

- płyta g/k 12mm

Domki

Technologia

1

Domki

••
••
••
••
•

Dach

6

Inne

Biurowe

Toalety

Gastronomia

Stróżówki

WWW.
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Standard Pod Klucz

Domki
Całoroczne

Domki
Kempingowe

Standard Deweloperski

Montaż

Transport

Letniskowe

Domki

Charakterystyka

Standard wykończenia

Standard Pod Klucz

7

Charakterystyka
Całoroczne

• Konstrukcja drewniana z certy kowanego drewna szwedzkiego czterostronnie struganego suszonego

Kempingowe

W zależności od projektu wykonujemy różne konstrukcje modułów:

Domki

stal

drewno

Domki

1. Konstrukcja

Letniskowe

Domki

Materiały

komorowo.
• Konstrukcja stalowa umożliwiająca szybki montaż i demontaż budynków sezonowych, np: gastronomii

Apartament 25 i 35B - Niemcy

tymczasowych. Stalowe kształtowniki są stosunkowo lekkie, co przekłada się na mniejszy koszt wykonania

Stróżówki

fundamentu.

wełna mineralna

PCV
Gastronomia

2. Ocieplenie i stolarka okienna

Ocieplenie wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/mK. Jest to funkcjonalne
rozwiązanie przeznaczone do izolacji termicznej, stanowiące doskonałą barierę akustyczną tłumiącą dźwięki z

rozprzestrzenianiu się ognia w razie pożaru.
W budynkach modułowych stosujemy okna PCV z zespoloną potrójną szybą. Rama okienna wewnątrz jest w

Biurowe

kolorze białym, z zewnątrz - w antracytowym.

Apartament 35 T - Polska

Toalety

zewnątrz. Wełna mineralna wykonana jest z ognioodpornego włókna szklanego, dzięki czemu zapobiega

Cetris

Equitone

świerk

Rhombus
Inne

3. Elewacja

• Płyta włókno-cementowa Equitone 8mm - płyty produkowane są w kolorze, nie wymagają malowania

• Nowoczesna deska elewacyjna - modrzew syberyjski (impregnowana produktami

Transport

• Deska elewacyjna - świerk skandynawski - impregnowana produktami rmy Teknos
rmy Teknos) lub

Montaż

• Płyta cementowo-drzazgowa Cetris 10mm - malowana farbą elewacyjną

thermososna typu Rhombus

fi

fi

fi

WWW.
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Apartament 35B - Szwecja

8

komórkę idealnie nadaje się do ochrony domu czy

Apartament 50 - Polska

biura. Zestaw składa się z:
Stróżówki

• 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 su cie pod

• deski z modrzewia europejskiego (wymagają

płytami g/k

Apartament Indywidualny - Polska

Biurowe

Elektryczne maty
grzewcze

Toalety

Gastronomia

• kominka typu „koza”

Letniskowe

Charakterystyka

• płyt ognioodpornych zastosowanych na

dwuścienne z izolacją.

Całoroczne

System alarmowy z funkcją powiadamiania na

• systemu kominowego obejmującego rury

Kempingowe

Alarm domowy

Instalacja kominka składa się z:
su cie i ścianach sąsiadujących z kominkiem

Domki

Kominek typu koza
z rurami dwuściennymi

Domki

Domki

Opcje dodatkowe

konserwacji co 2 lata)

• sterowników z czujnikiem temperatury w

• deski kompozytowe (nie wymagają konserwacji)

fi

fi
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Apartament 145 - Polska

Montaż

Transport

Inne

każdym pomieszczeniu

9

Charakterystyka

Domy bez pozwolenia
Wystarczy zgłoszenie, aby postawić na działce
domek letniskowy Smart-Mod

Letniskowe
Całoroczne
Kempingowe

Domki
Domki

Domki bez pozwolenia

Domki

Domki bez pozwolenia do 35m2 zostały zaprojektowane
uwzględniając polskie warunki pogodowe. Dzięki dobrej
izolacji termicznej oraz oknom 3 szybowym można
korzystać z budynku przez cały rok. Domek letniskowy
budowany jest na hali produkcyjnej w ciągu 2 miesięcy i
zostaje przywieziony na działkę jako gotowy wykończony
budynek. Domy Smart-Mod idealnie sprawdzą się do
użytku prywatnego jak i na wynajem.

Certy kowane drewno konstrukcyjne
wysuszone czterostronnie strugane

Stróżówki

Konstrukcja

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

Gastronomia

Izolacja:

PCV 3 szybowa w kolorze zewnętrznym
antracyt

Toalety

Stolarka okienna:

Gwarancja:

fi

fi

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

Montaż

2,5 metra od podłogi do su tu

Inne

Wysokość wnętrza:

Transport

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

Biurowe

Elewacja:

10

Charakterystyka

• powierzchnia użytkowa - 29m2

• powierzchnia użytkowa - 28,1m2

• wymiary: szer. 3,5m x dł. 10,1m x wys. 3,9m

• wymiary: szer. 2,9m x dł. 11,7m x wys. 3,1m

• wysokość wnętrza w najwyższym punkcie

• sypialnie 2x 5,7m2, salon z aneksem

3,3m, w sypialniach, łazience i korytarzu - 2,2m

kuchennym 11,7m2, łazienka z prysznicem

• wersja z 1 sypialnią: sypialnia 10,2m2, korytarz

Całoroczne

• powierzchnia zabudowy - 35m2

Kempingowe

• powierzchnia zabudowy - 35m2

Domki

Apartament 35B

Domki

Apartament 35 A

Letniskowe

Domki

Domki bez pozwolenia

2,5m2, przedpokój 2,5m2
Stróżówki

1,9m2, łazienka 3m2, salon z aneksem
kuchennym 13,6m2
• wersja z 2 sypialniami: I sypialnia 5,2m2, II
sypialnia 4,5m2, korytarz 3,5m2, łazienka 3m2,

Sleep-box 35B

• powierzchnia zabudowy - 35m2

• powierzchnia zabudowy - 35m2

• powierzchnia użytkowa - 28,6m2

• powierzchnia użytkowa - 28,3m2

• wymiary: szer. 3,5m + (0,8m) x dł. 9,7m x wys.

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

3,9m

Biurowe

Sleep-box 35 A

Toalety

Gastronomia

salon z aneksem kuchennym 12,2m2

• wysokość wnętrza 2,5m

• wysokość wnętrza w najwyższym punkcie 3,3m,
w sypialniach, łazience i korytarzu - 2,2m

łazienka z prysznicem 3,1m2, sleep-box 3m2

• sypialnia 5,7m2, sleep-box 3,2m2, salon z

Inne

• salon z aneksem kuchennym 16,6m2, sypialnia 5,6m2,

WWW.
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Montaż

Transport

aneksem kuchennym 16,8m2, łazienka 2,9m2,

11

Charakterystyka

Apartament 35 C

• powierzchnia użytkowa - 28,2m2

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

• powierzchnia tarasu - 16m2

• sypialnia 7,6m2, salon z aneksem kuchennym 18,1m2,

• wymiary: szer. 5,8m x dł. 8,7m x wys. 3,1m
• sypialnie 7,2m2 i 5,7m2, salon z aneksem

łazienka z prysznicem 3,7m2

Całoroczne

• powierzchnia użytkowa - 29,4m2

Kempingowe

• powierzchnia zabudowy - 35m2

Domki

• powierzchnia zabudowy - 35m2

Domki

Apartament 35 L

Letniskowe

Domki

Domki bez pozwolenia

• powierzchnia użytkowa - 28,8m2

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

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

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

• salon z aneksem kuchennym 15,5m2,

• sypialnia 7,2m2, salon z aneksem kuchennym 17,3m2,
łazienka z prysznicem 3,1m2, poddasze 11,4m2, taras

sypialnia II 5,6m2,

na piętrze 18,7m2

Transport

łazienka z prysznicem 2,1m2, sypialnia I 5,6m2,,

WWW.
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Montaż

• powierzchnia zabudowy - 35m2
Biurowe

• powierzchnia zabudowy - 35m2

Inne

Apartament 35 T

Apartament 35 D

Toalety

Gastronomia

Stróżówki

kuchennym 12,2m2, łazienka z prysznicem 3,1m2

12

Charakterystyka

• powierzchnia użytkowa - 39,3m2

• powierzchnia użytkowa - 39,7m2

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

• wymiary: szer. 4,5m x dł. 7,8m x wys. 6,2m

• Wysokość wnętrza w najwyższym punkcie 6,1m

• Wysokość wnętrza w najwyższym punkcie 5,7m

• salon z aneksem kuchennym 25,5m2, łazienka

• salon z aneksem kuchennym 19,5m2, łazienka
5,2m2, korytarz 2,8m2 , antresola 12,2m2

WWW.
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Montaż

Transport

Inne

Biurowe

Toalety

Gastronomia

Stróżówki

3,8m2, antresola 10m2

Całoroczne

• powierzchnia zabudowy - 35m2

Kempingowe

• powierzchnia zabudowy - 35m2

Domki

Antresola 35 B

Domki

Antresola 35 A

Letniskowe

Domki

Domki bez pozwolenia

13

Charakterystyka

• powierzchnia użytkowa - 19,8m2

• powierzchnia użytkowa - 13,3m2

• wymiary: szer. 2,9m x dł. 9m x wys. 3,1m

• wymiary: szer. 2,9m x dł. 5,7m x wys. 3,1m

• wysokość wnętrza 2,5m

• wysokość wnętrza 2,5m

• sypialnia 5,7m2, salon z aneksem kuchennym

• pokój 10,9m2, łazienka z prysznicem 2,4m2

Całoroczne

• powierzchnia zabudowy - 17m2

Kempingowe

• powierzchnia zabudowy - 25m2

Domki

Apartament 17

Domki

Apartament 25

Letniskowe

Domki

Domki bez pozwolenia

9,1m2, łazienka z prysznicem 2,5m2, korytarz

Sleep-box 25

Toalety

Gastronomia

Stróżówki

2,5m2

• powierzchnia użytkowa - 19,8m2
• wymiary: szer. 2,9m + (0,8m) x dł. 8,2m x wys. 3,1m

Biurowe

• powierzchnia zabudowy - 22,8m2

• wysokość wnętrza 2,5m
• salon z aneksem kuchennym 13,7m2,

WWW.
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Montaż

Transport

Inne

łazienką z prysznicem 3,1m2, sleep-box 3m2

14

Charakterystyka

Apartament 25

4

Apartamenty 35 L

5

Wnętrze Apartamentu 35 B

Całoroczne

Montaż Apartamentu 35 B

Kempingowe

3

Domki

Apartament 17

Stróżówki

2

2

Domki

1

Domki

Nasze realizacje

Letniskowe

Domki bez pozwolenia

3

5
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Montaż

4

Transport

Inne

Biurowe

Toalety

Gastronomia

1

15

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

Stolarka okienna:
PCV 3 szybowa w kolorze zewnętrznym
antracyt

Elewacja:

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

Wysokość wnętrza:

Charakterystyka
Letniskowe
Całoroczne
Kempingowe

Domki
Domy
Domki

Stróżówki

Certy kowane drewno konstrukcyjne
wysuszone czterostronnie strugane

Gastronomia

Konstrukcja

Toalety

N a s z e S m a rt m o d y o g r z e w a n e s ą e l e k t r y c z n i e
t ra d y c y j n y m i ko n w e k t o ra m i l u b n o w o c z e s n y m
ogrzewaniem na podczerwień. Ściany zewnętrzne
wykończone są płytą cementowo-drzazgową lub deską
elewacyjną. Wszystkie moduły wyposażone są w stolarkę
PCV 3 szybową i ocieplone metalowe drzwi. Dom
modułowy może być w pełni wykończony z łazienką i
kuchnią lub wykonany w stanie deweloperskim.

Biurowe

Domy Całoroczne

Inne

Apartamenty całoroczne zbudowane są z kilku modułów,
łączonych ze sobą na działce. 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.

fi

fi

fi

WWW.

SMART-MOD.PL

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

Montaż

Gwarancja:

Transport

2,5 metra od podłogi do su tu

16

Charakterystyka

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

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

• wysokość wnętrza 2,5m

• wysokość wnętrza 2,5m

• sypialnia 9,7m2 , salon z aneksem kuchennym

• sypialnie: 11,4m2 , 11,9m2, 9,8m2 ,salon z
aneksem kuchennym 31,8m2, łazienka 5,5m2,

korytarz wejściowy 2,5m2

przedpokój 2,6m2, korytarz wejściowy 2,5m2

• powierzchnia użytkowa - 54,8m2

• powierzchnia użytkowa - 100,6m2

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

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

• wysokość wnętrza 2,5m

• wysokość wnętrza 2,5m

• sypialnie 11,2m2 i 9,1m2, salon z aneksem

• sypialnie 16m2, 13,2m2 i 10,3m2, salon z
aneksem kuchennym 39,2m2, łazienka 8,1m2,

przedpokój 4m2, korytarz wejściowy 3m2

WC 3m2, wiatrołap 5,1m2, korytarz 6,7m2

Transport

kuchennym 22,8m2, łazienka 4,7m2,

WWW.

SMART-MOD.PL

Montaż

• powierzchnia zabudowy - 115m2
Biurowe

• powierzchnia zabudowy - 65m2

Inne

Apartament 115

Apartament 65

Toalety

Gastronomia

22,8m2, łazienka 4,3m2, przedpokój 2,6m2,

Całoroczne

• powierzchnia użytkowa - 75,5m2
Kempingowe

• powierzchnia użytkowa - 41,9m2

Domy

• powierzchnia zabudowy - 87m2

Stróżówki

• powierzchnia zabudowy - 50m2

Domki

Apartament 85

Apartament 50

Letniskowe

Domki

Domy Całoroczne

17

Charakterystyka
Domy

Całoroczne
Kempingowe

• powierzchnia zabudowy - 145m2

Domki

Apartament 145

Letniskowe

Domki

Domy Całoroczne

• powierzchnia użytkowa - 127,8m2
• wymiary: szer. 19,1m x dł. 8m x wys. 3,3m
• wysokość wnętrza 2,5m
• sypialnie: 12,2m2 , 13,5m2 , 9,3m2 i 8,5m2 , salon
z aneksem kuchennym 59,9m2, spiżarnia 2,8m2,
Stróżówki

łazienka 7,3m2, WC 1,8m2, korytarz 9m2 ,

WWW.

SMART-MOD.PL

Apartament 145 - Polska

Montaż

Transport

Inne

Biurowe

Toalety

Gastronomia

wiatrołap 3,5m2

18

1

Charakterystyka
Domki

Nasze realizacje
domek letniskowy piętrowy z

Letniskowe

Domy Całoroczne

4

Apartament 50 - wnętrze

Całoroczne

Apartament 50 z tarasem i pergolą
Kempingowe

3

Domy

przykładowa łazienka

Stróżówki

2

Domki

ociepleniem całorocznym

2

WWW.

SMART-MOD.PL

Montaż

4

3

Transport

Inne

Biurowe

Toalety

Gastronomia

1

19

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

Stolarka okienna:
PCV 2 szybowa w kolorze zewnętrznym
antracyt

Elewacja:

Płyta włókno-cementowa Equitone
- 8mm malowana fabrycznie
Deska elewacyjna - świerk skandynawski impregnowana produktami rmy Teknos

Wysokość wnętrza:

Charakterystyka
Letniskowe
Całoroczne
Kempingowe

Domki
Domki
Domki

Stróżówki
Gastronomia

Certy kowane drewno konstrukcyjne
wysuszone czterostronnie strugane

Toalety

Konstrukcja

Biurowe

Stróżówki

Zastosowanie portierni modułowych Smart-Mod
Guard jest bardzo szerokie i doskonale sprawdzają się
jako stróżówka, budka parkingowa, wartownia czy też
kasa biletowa. Portiernia jest przeważnie pierwszym
budynkiem jaki mijamy przy wjeździe na teren fabryki lub
biurowca, więc jej wygląd i jakość wpływają znacząco na
pierwsze wrażenie odwiedzającej osoby. Funkcjonalne
rozwiązania naszych stróżówek ułatwiają pracę i
poprawiają bezpieczeństwo w chronionym obiekcie.
Wartownie Smart-Mod Guard, dzięki nowoczesnemu
designowi oraz dbałości o detal, stanowią doskonałą
wizytówkę całego kompleksu.

Inne

Seria stróżówek Smart-Mod Guard została stworzona na
potrzeby i przy współpracy jednej z największych agencji
ochrony mienia Solid Security.

fi

fi

WWW.

SMART-MOD.PL

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

Montaż

Gwarancja:

Transport

2,2 metra dla stróżówek Guard XS, S, M, L
2,5 metra dla stróżówek Guard XL

20

Charakterystyka

• wymiary: szer. 2m x dł. 2m + (0,5m) x wys. 2,9m

• wymiary: szer. 3m x dł. 3,5m + (0,8m) x wys. 2,9m

• wysokość wnętrza 2,2m

• wysokość wnętrza 2,2m

• pomieszczenie stróża 2,2m2

• pomieszczenie stróża 7,6m2

Całoroczne

• powierzchnia użytkowa - 7,6m2
Kempingowe

• powierzchnia użytkowa - 2,2m2

Domki

• powierzchnia zabudowy - 10,5m2

• powierzchnia zabudowy - 12m2

• powierzchnia użytkowa - 5,7m2

• powierzchnia użytkowa - 8,6m2

• wymiary: szer. 2,5m x dł. 3,4m + (0,6m) x wys. 2,9m

• wymiary: szer. 3m x dł. 4m + (0,8m) x wys. 2,9m

• wysokość wnętrza 2,2m

• wysokość wnętrza 2,2m

• pomieszczenie stróża 3,9m2, toaleta 1,8m2

• pomieszczenie stróża 7,2m2, toaleta 1,4m2

WWW.

SMART-MOD.PL

Montaż

Transport

Inne

• powierzchnia zabudowy - 8,5m2

Biurowe

Guard L [wc]

Guard S [wc]

Toalety

Gastronomia

Stróżówki

• powierzchnia zabudowy - 4m2

Domki

Guard M

Guard XS

Letniskowe

Domki

stróżówki

21

Charakterystyka
Domki

Całoroczne
Kempingowe

• powierzchnia użytkowa - 13,5m2
• wymiary: szer. 3m x dł. 5,6m +(1,0m) x wys. 3,2m

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

• wysokość wnętrza 2,5m

• wysokość wnętrza 2,5m

• pomieszczenie stróża 8,4m2, toaleta 1,3m2,

• pomieszczenie stróża 7,8m2, toaleta 1,4m2,

WWW.

SMART-MOD.PL

Gastronomia
Toalety
Biurowe
Inne
Transport

Stróżówki indywidualne

Stróżówki

korytarz 3,8m2

korytarz 3,9m2

Montaż

13m2

indywidualne

• powierzchnia użytkowa -

• powierzchnia zabudowy - 17m2

18m2

stróżówki

• powierzchnia zabudowy -

Guard XL [wc] ver. 2

Domki

Guard XL [wc] ver. 1

Letniskowe

Domki

stróżówki

22

szu ada kasowa zintegrowana w oknie

4

Guard XS

5

Guard L [wc]

6

Guard M

7

montaż Guard S [wc]

8

Guard XL [wc] ver. 2

Charakterystyka
Całoroczne

3

Kempingowe

Guard XL [wc] ver. 1

Domki

2

Domki

Guard S [wc]

Stróżówki

1

2

Toalety

Gastronomia

1

Domki

Nasze realizacje

Letniskowe

stróżówki

4

5

7

8

fl

WWW.

SMART-MOD.PL

Montaż

6

Transport

Inne

Biurowe

3
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Konstrukcja
z pro li stalowych

Stolarka okienna:
PCV 2 szybowa

Elewacja:

Płyta cementowo-drzazgowa Cetris 10mm malowana farbą elewacyjną
Nowoczesna deska elewacyjna Rhombus impregnowany modrzew syberyjski

Wysokość wnętrza:

Charakterystyka
Letniskowe
Całoroczne
Kempingowe

Domki
Domki
Domki

Stróżówki
Gastronomia

Ze względu na zróżnicowane potrzeby inwestorów
jesteśmy otwarci na pracę nad indywidualnymi
projektami lokali gastronomicznych.

Toalety

W swojej ofercie posiadamy wiele sprawdzonych
propozycji budynków gastronomicznych na konstrukcji
stalowej. Wszystkie moduły z serii Smart-Mod
Gastronomia są nowoczesne i estetyczne, spełniają
kryteria obiektów tymczasowych, mogą być wielokrotnie
montowane i demontowane.

Biurowe

Gastronomia

Inne

Bary modułowe z serii Gastronomia powstały z myślą o
właścicielach terenów nadmorskich, ale sprawdzą się
doskonale, nie tylko nad morzem, jako restauracja, bar,
lodziarnia czy kawiarnia. Budynki mogą posiadać duże
przeszklenia i tarasy, dzięki czemu jesteśmy w stanie
stworzyć bardzo atrakcyjną przestrzeń lokalu, która
zachęca klientów i pozwala miło spędzić w nim czas.
Dzięki dopasowanemu zapleczu kuchennemu i stre e dla
klienta nasze Smartmody są bardzo uniwersalną
propozycją dla inwestorów z branży gastronomicznej.

fi

fi

fi

WWW.

SMART-MOD.PL

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

Montaż

Gwarancja:

Transport

2,5 metra od podłogi do su tu
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Charakterystyka

• wysokość wnętrza 2,5m

• wysokość wnętrza 2,5m

• taras zewnętrzny 24m2

• taras zewnętrzny 68m2

Całoroczne

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

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

Domki

• powierzchnia baru - 108m2

• powierzchnia zabudowy - 54m2

• powierzchnia zabudowy - 109m2

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

• powierzchnia baru dolnego - 31,4m2

• wysokość wnętrza 2,5m

• powierzchnia sali konsumpcyjnej - 63m2

• taras zewnętrzny 51m2

• powierzchnia baru górnego - 15,8m2

Biurowe

Bar 7 M +

Bar 3 M

Toalety

Gastronomia

Stróżówki

• powierzchnia zabudowy - 18m2

Domki

Bar 6 M

Bar 1 M

Letniskowe

Domki

Gastronomia

Transport

• wysokość wnętrza 2,5m

WWW.

SMART-MOD.PL

Montaż

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

Inne

• powierzchnia tarasu górnego - 79,5m2

25

Charakterystyka
Całoroczne
Kempingowe

• powierzchnia baru - 180m2

Domki

• powierzchnia baru dolnego - 162m2

Domki

Bar 16 M ++

Bar 10 M +

• powierzchnia baru górnego - 114m2

• powierzchnia tarasu górnego - 132m2

Letniskowe

Domki

Gastronomia

• powierzchnia tarasu górnego - 36m2

• wymiary: szer. 9m x dł. 18m x wys. 6,2m

• wymiary: szer. 9m x dł. 18m x wys. 6,2m

• wysokość wnętrza 2,5m

WWW.

SMART-MOD.PL

Montaż

Transport

Inne

Biurowe

Gastronomia indywidualna

Toalety

Gastronomia

Stróżówki

• wysokość wnętrza 2,5m
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Charakterystyka
Domki

Całoroczne
Kempingowe

Bar 18M - wykonany z 18 modułów stalowych.

2

Domki

1

Domki

Nasze realizacje

Letniskowe

Gastronomia

Ponadto przy barze rozstawiane są podesty z deski
tarasowej oraz barierka.

2

Coroczny montaż baru na plaży - bar jest
zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby co

3

Stróżówki

roku można go było wywieźć z plaży.

Bar, na którym zaprojektowaliśmy i
wykonaliśmy elewacje

2

3
WWW.

SMART-MOD.PL

Montaż

1

Transport

Inne

Biurowe

Toalety

Gastronomia

1

27

Charakterystyka
Letniskowe
Całoroczne
Kempingowe

Domki

W naszej ofercie posiadamy 4 typy modułowych toalet
publicznych, w tym toaletę dla osób niepełnosprawnych.
Toalety jedno-modułowe możemy bezproblemowo
demontować i transportować, przez co stanowią świetne
rozwiązanie dla obiektów tymczasowych lub gastronomii
sezonowych.

Domki

Toalety

Domki

Seria Smart-Mod Toalety została stworzona na potrzeby
pól kempingowych, scen letnich czy parkingów przy
autostradach. Toalety modułowe są w pełni wyposażone
i gotowe do użytkowania od razu po zainstalowaniu.

Certy kowane drewno konstrukcyjne
wysuszone czterostronnie strugane

Stróżówki

Konstrukcja

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

Gastronomia

Izolacja:

PCV 2 szybowa w kolorze zewnętrznym
antracyt

Toalety

Stolarka okienna:

Gwarancja:

fi

fi

fi

WWW.

SMART-MOD.PL

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

Montaż

2,5 metra od podłogi do su tu

Inne

Wysokość wnętrza:

Transport

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

Biurowe

Elewacja:

28

Charakterystyka

• powierzchnia użytkowa - 37,7m2

• wymiary: szer. 2,4m + (0,2m) x dł. 2,7m +

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

(1,0m) x wys. 3,2m

• powierzchnia zabudowy - 45m2

• powierzchnia użytkowa - 19,5m2

• powierzchnia użytkowa - 33m2

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

• wymiary: szer. 5,9m x dł. 7,5m x wys. 3,2m

• wysokość wnętrza 2,5m

• wysokość wnętrza 2,5m

WWW.

SMART-MOD.PL

Montaż

Transport

Inne

• powierzchnia zabudowy - 27m2

Biurowe

WC Glamping

WC Publiczna

Toalety

Gastronomia

Stróżówki

• wysokość wnętrza 2,5m

Całoroczne

• powierzchnia użytkowa - 4,7m2

Kempingowe

• powierzchnia zabudowy - 51m2

Domki

• powierzchnia zabudowy - 6,5m2

Domki

WC Kemping

WC dla Niepełnosprawnych

Letniskowe

Domki

Toalety

29

s

Wnętrze toalety dla niepełnosprawnych.
Wykończenie wnętrza wg projektu klienta.

Letniskowe
Całoroczne
Kempingowe

Wnętrze toalety części damskiej.
Wykończenie wnętrza wg projektu klienta.

3

fi

WWW.

SMART-MOD.PL

Montaż

2

Transport

Inne

Biurowe

Toalety

1

Domki

Charakterystyka

3

Realizacja dla rmy Pami.

Stróżówki

2

Toaleta WC Kemping - widok z zewnątrz.

Gastronomia

1

Domki

Nasze realizacje

Domki

Toalety

30

Charakterystyka
Letniskowe
Całoroczne
Kempingowe

Domki

Moduły biurowe charakteryzują się nowoczesnym
designem oraz kompleksowym wykończeniem. We
wnętrzu oprócz pomieszczeń do pracy zlokalizowana jest
toaleta i aneks kuchenny.

Domki

Biura Modułowe

Domki

Budynki modułowe Smart-Mod Biuro świetnie nadają się
na przydomowe biuro, siedzibę mikro rmy, budynek
biura przy hali produkcyjnej lub powstającym osiedlu, a
nawet reprezentacyjnye biuro o większej powierzchni.

Konstrukcja
Certy kowane drewno konstrukcyjne
wysuszone czterostronnie strugane

z pro li stalowych - dotyczy większych
budynków takich jak: Biura 55, 60 i 80

Stróżówki

Konstrukcja

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

Gastronomia

Izolacja:

PCV 3 szybowa w kolorze zewnętrznym
antracyt

Toalety

Stolarka okienna:

Gwarancja:

fi

fi

fi

fi

fi

WWW.

SMART-MOD.PL

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

Montaż

2,5 metra od podłogi do su tu

Inne

Wysokość wnętrza:

Transport

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

Biurowe

Elewacja:
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Charakterystyka

• powierzchnia użytkowa - 45m2

• wymiary: szer. 2,9m x dł. 5,5m x wys. 3,2m

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

• wysokość wnętrza 2,5m

• wysokość wnętrza 2,5m

• pokój pracy z aneksem 10m2, toaleta 1,2m2,

• pokój szefa 8,6m2, pokój pracy 29,4m2,

Całoroczne

• powierzchnia użytkowa - 11,2m2

Kempingowe

• powierzchnia zabudowy - 55m2

Domki

• powierzchnia zabudowy - 15m2

Domki

Biuro 55

Biuro 15

Letniskowe

Domki

Biurowe

• powierzchnia zabudowy - 64m2

• powierzchnia użytkowa - 19,1m2

• powierzchnia użytkowa - 54,7m2

• wymiary: szer. 2,9m x dł. 8,4m x wys. 3,2m

• wymiary: szer. 6m x dł. 10,5m x wys. 3,2m

• wysokość wnętrza 2,5m

• wysokość wnętrza 2,5m

• pokój szefa 5,8m2, pokój pracy 12m2,

• pokój szefa 8,3m2, pokój pracy 30,1m2, toaleta

toaleta 1,3m2

dla klientów 2,6m2, toaleta dla pracowników
2,9m2, aneks kuchenny 7,4m2, pomieszczenie

Biurowe

• powierzchnia zabudowy - 25m2

Inne

Biuro 60

Biuro 25

Toalety

Gastronomia

Stróżówki

toaleta 2,1m2, kuchnia 4,9m2,

WWW.

SMART-MOD.PL

Montaż

Transport

gospodarcze 3,4m2
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Charakterystyka
Domki

Całoroczne
Kempingowe

• powierzchnia zabudowy - 81m2

Domki

Biuro 80

Letniskowe

Domki

Biurowe

• powierzchnia użytkowa - 64m2
• wymiary: szer. 9m x dł. 9m x wys. 3,2m

Biuro modułowe 60

• wysokość wnętrza 2,5m
• pokój spotkań 45m2, pokój biurowy 9,5m2,

Recepcja 2 modułowa

Recepcja 2-modułowa

Toalety

Gastronomia

Stróżówki

kuchnia 4,5m2, toaleta 2,5m2, szatnia 2,7m2

Biurowe

• powierzchnia zabudowy - 54m2
• powierzchnia użytkowa - 39,6m2
• powierzchnia tarasu - 11,3m2
• wymiary: szer. 6m x dł. 9m x wys. 3,3m
• wysokość wnętrza 2,5m

Transport

pomieszczenie sanitarne 4m2, toaleta 1,6m2

WWW.

SMART-MOD.PL

Aneks kuchenny i łazienka w biurze modułowym

Montaż

Inne

• pomieszczenie recepcji 33,5m2,
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Domki

Całoroczne
Kempingowe

Letniskowe

Charakterystyka
WWW.

SMART-MOD.PL

Biurowe
Inne
Montaż

Wycena projektów indywidualnych zależy od
wielkości i skomplikowania zlecenia.

Transport

Oferta Smart-Mod Projekt obejmuje również
indywidualne projekty tworzone na zamówienie,
wynikające z potrzeb dzisiejszego rynku bądź
zapytania klienta prywatnego. Nasz zespół
projektowy przygotowuje zamówioną dokumentacje
oraz szczegóły produkcji modułów w fabryce. Smart
Mod Projekt to oferta dla inwestorów, którzy
posiadają własną wizję i zależy im na kompleksowym
opracowaniu koncepcji z pomocą projektantów.

Toalety

Gastronomia

Stróżówki

Domki

Domki

Inne

34

Inne

Biurowe

Toalety

Gastronomia

WWW.

SMART-MOD.PL

Stróżówki

Targowisko modułowe

Montaż

Transport

Domki
Całoroczne

Domki
Kempingowe

Letniskowe

Domki

Charakterystyka

inne

35

3

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

• przygotowanie rysunków koncepcji i podpisanie umowy

krok 4
• wyprodukowanie modułu SmartMod

4

• wynajem dźwigu przy załadunku i rozładunku

Toalety

krok 5

Letniskowe

Charakterystyka

krok 3

Całoroczne

2

• zakupienie mapki do celów informacyjnych / projektowych

Kempingowe

• przygotowanie oferty wg potrzeb Inwestora

Stróżówki

• upewnienie się o możliwości dojazdu tirem z naczepą na działkę

krok 2

Domki

1

• sprawdzenie planu zagospodarowania lub warunków zabudowy

Gastronomia

krok 1

Domki

Domki

6 kroków do nowego domu

• dostawa i montaż modułu na działkę Inwestora

INWESTOR

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

SMART-MOD
WWW.

SMART-MOD.PL

Montaż

6

• prace wykończeniowe

Inne

• doprowadzenie mediów zgodnie z dostarczonym schematem

Biurowe

krok 6

5

utwardzenie i wykonanie ław fundamentowych lub płyty

Transport

• przygotowanie miejsca posadowienia – wyrównanie,
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Charakterystyka

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:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

wrysowanie konturów domku na mapę
przedstawienie rzutu i elewacji domku (w zależności od urzędu)
wypełnienie krótkiego wniosku i opłata administracyjna –
kilkanaście złotych

zlecenie wykonania badań geologicznych – około 500 zł za 1 otwór

Domki

Całoroczne
Kempingowe

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
Inne

brak odbiorów

Więcej informacji: https://smart-mod.pl/dom-na-zgloszenie/

WWW.

SMART-MOD.PL

Montaż

Wszystkie powyższe kwoty są szacunkowe
Transport

•
•

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

zakupienie mapy do celów informacyjnych – około 30zł

zlecenie wykonania projektu budowlanego – koszt od 10 tyś zł

Biurowe

sprawdzenie warunków zabudowy działki

Stróżówki

„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; (…)”

Gastronomia

domku letniskowego o powierzchni zabudowy 35m2:

Domki

Zgodnie z prawem budowlanym istnieje uproszczona procedura związana z postawieniem

Letniskowe

Domki

Formalności przy budowie
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Charakterystyka

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

Letniskowe

Domki

Transport i montaż

- Produkcja modułu w fabryce:

2-3 miesiące*

- Monta SmartModu na działce:

2-10 dni**

Całoroczne
Kempingowe

Stróżówki

Czas produkcji i montażu

Domki

Montaż domu wykonanego z 6 modułów

Domki

określane są zgodnie z mapą stref.

Gastronomia

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

Toalety

** 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

Biurowe

Montaż domu jednomodułowego

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

Inne

45% przedpłaty w dniu rozpocz cia produkcji,
45% przedpłaty na 4 tygodnie przed planowanym monta em,
8% w dniu zakończenia monta u SmartModu na działk ,

ę

ż

ę

ę

ę

ż

ą

ś

ż

WWW.
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Transport domu modułowego na działkę

Montaż

Transport

lub 45%, 45%, 10% je li nie s potrzebne rysunki.
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Smart Mod

NIP: 958-129-72-58

ul. Rozewska 18

ul. Hutnicza 22

Regon: 221792033

81-055 Gdynia

81-061 Gdynia

Letniskowe

Charakterystyka

Smart Mod Przemysław Śliwiński

Całoroczne

email: biuro@smart-mod.pl

Kempingowe

Produkcja:

Domki

Dane rmy:

Nasi klienci

Przedstawiciele zagraniczni
Niemcy:

tel: (+44) 178 2480328

tel: (+49) 7131 1210932

email: sales@smart-mod.co.uk

email: info@smart-mod.de

email: rusecki.h@hrci.se

Transport

email: benny@sccsweden.se

tel: +48 781 988 478

fi

WWW.

SMART-MOD.PL

Montaż

tel: (+46) 762 68 67 57

Biurowe

tel: (+39) 366 72 57 598

Szwecja:

Inne

Włochy:

Toalety

Wielka Brytania:

Gastronomia

Stróżówki

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

Domki

Domki

Kontakt
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