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Budynki SmartMod z serii Kempingowe to idealne rozwiązanie dla właścicieli
ośrodków wczasowych i pól kempingowych. Domek może być używany jako
pojedynczy dom lub szereg domków na wynajem. Kolorystyka fronowej elewacji dla
poszczególnych domków może być dowolna np. w celu łatwiejszej identyfikacji
domków na terenie ośrodka wypoczynkowego.
SmartMod pomimo swoich niewielkich gabarytów jest ocieplony wełną
mineralną. Ściany zewnętrzne wykończone są płytą cementowo-drzazgową lub
deską elewacyjną. Wszystkie domki wyposażone są w stolarkę okienną PCV.
Istnieje możliwość wyboru standardu wykończenia spośród dwóch opcji:
letniskowej oraz całorocznej.
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Kempingowy 17

Domek kempingowy 17 zaprojektowany jest jako samowystarczalny niewielki
domek wypoczynkowy. Wewnątrz mieści się pokój z aneksem kuchennym oraz
łazienka z kabiną prysznicową. W opcji dodatkowej jest taras rekreacyjny z
modrzewia europejskiego.
Ze względu na niewielkie wymiary – 3m x 5,6m x 3,1m, wys. wnętrza 2,4m –
Kemping 17 jest idealny do postawienia na istniejącym polu kempingowym lub na
działkach o nierównej rzeźbie terenu.
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Zestawienie pomieszczeń:
1. Pokój - 11,7m²
2. Łazienka z prysznicem - 1,9m²
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Kempingowy 30

Domek kempingowy 30 to wygodny i komfortowy budynek przeznaczony na
wypoczynek dla 2-4 osobowej rodziny lub przyjaciół. Domek, oprócz przeszklonego
salonu z aneksem kuchennym, zawiera dwie sypialnie oraz toaletę z kabiną
prysznicową. Wymiary domku to 5,3m x 5,7m, wysokość wnętrza 2,4m.
Posadowiony na atrakcyjnej działce nad jeziorem, morzem czy
w górach może służyć jako pojedynczy dom na wynajem lub być na wyposażeniu
ośrodka wypoczynkowego czy pola kempingowego.
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Rzut

Zestawienie pomieszczeń:
1. Salon z aneksem kuchennym - 12,2m2
2. Sypialnia I – 5,2m²
3. Sypialnia II - 5,2m2
4. Łazienka – 2,6m2

Pow. całkowita - 30m2
Pow. użytkowa - 25,2m2
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Kempingowy 35L

Domek kempingowy 35L to przestronny i komfortowy domek, składający się z
dwóch modułów. Posiada zintegrowany duży taras z pergolą, dwie sypialnie, salon z
aneksem kuchennym oraz
toaletę z kabiną prysznicową.
W salonie została
przewidziana przestrzeń odpowiednio duża, aby wstawić rozkładaną sofę i zyskać
dodatkąwe miejsce sypialniane. Kemping 35L odpowiednio wyposażony, może być
zakwaterowaniem dla nawet 6 osobowej grupy urlopowiczów, pomimo swoich
niewielkich wymiarów.
Wysokość wnętrza 2,4m. Wymiary: 5,9m x 8,8m x3,1m.
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Rzut

Zestawienie pomieszczeń:
1. Sypialnia I - 7,6m²
2. Łazienka - 3,2m²
3. Salon z aneksem kuchennym - 13,5m2
4. Sypialnia II - 5,8m2
5. Taras rekreacyjny - 16,9m²
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Kempingowy 35

Domek kempingowy 35 charakteryzuje komfortowo zaprojektowany układ
pomieszczeń: przestronny salon z częścią jadalnianą i otwartą kuchnią, wygodną
sypialnią i łazienką. Dodatkowe miejsce do spania można zyskać umieszczając w
salonie rozkładaną kanapę.
Wysokość wnętrza 2,4m. Wymiary: 5,9m x 6,3m x 3,2m.
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Kempingowy 50

Domek kempingowy 50 jest powiększoną wersją Kempingu 35. Domek zawiera
dwie sypialnie, dużą łazienkę oraz salon podzielony na dwie strefy: część dzienną i
część jadalnianą z aneksem kuchennym. Kemping 50 zaprojektowano tak, aby
stworzyć funkcjonalną i wygodną przestrzeń wypoczynkową dla 4 – 6 osób.
Wysokość wnętrza 2,4m. Wymiary: 5,9m x 8,8m x3,1m.
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Standard wykonania
1. Elewacja Zewnętrzna
Domki kempingowe SmartMod wykończone są z wysokiej jakości materiałów
i technologii dostępnych na rynku. Pragnąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom
inwestorów proponujemy dwa rozwiązania elewacji: tradycyjne z deski elewacyjnej
oraz nowoczesne z płyt cementowo-drzazgowych.

O

Elewacja Drewniana

SmartMod Wood
Elewacja drewniana skierowana jest do osób
chcących uzyskać tradycyjny charakter domku.
W naszych modułach wykorzystujemy wysokiej
jakości deski drewniane elewacyjne i poddajemy
je procesowi konserwacji, aby służyły przez długi
czas. Elewacja drewniana wymaga konserwacji
co 2-3 lata

O

Płyta Elewacyjna

SmartMod Modern
Płyta
elewacyjna
cementowo-drzazgowa
to materiał budowlany, wykorzystywany w
wysokiej jakości nowoczesnych budynkach
mieszkalnych i biurowych.
Posiada powierzchnię odporną na ciężkie warunki
atmosferyczne.
Płyty cementowo-drzazgowe należy malować co
parę lat w celu odświeżenia koloru.
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2. Wykończenie wnętrza
O

Standard deweloperski

Domek w stanie deweloperskim jest z zewnątrz
w całości wykończony i zawiera :
- Elewację
z desek drewnianych
modrzewia europejskiego lub płyt elewacyjnych
cementowo-drzazgowych

- Stolarka okienna PCV z podwójną szybą w kolorze zewnętrznym antracyt, wewnętrznym białym
- Ocieplenie wełną mineralną o grubości 7,5cm (ściany, podłoga i dach)
- Sufit i ściany wewnętrzne wykończone płytami g/k lub boazerią,
drzazgową.

podłoga – płytą cementowo-

Pełną instalację elektryczną
•
•
•
•

Skrzynkę bezpieczników
Przyłącze do domku
Włączniki światła i kontakty
Światła sufitowe w technologii energooszczędnej LED

Instalację wodno-sanitarną
• Instalację dopływu wody oraz odpływu ścieków do umywalki, prysznica, ustępu w łazience oraz zlewu
w kuchni - w opcji z kuchnią (całość przygotowana pod biały montaż)
• Bojler elektryczny
• Przyłącze wody i ścieków do modułu
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Kompletne wykończenie wnętrza
- Ściany wewnętrzne wykonane z profili
drewnianych z boazerią drewnianą lub
wykończone płytą gipsowo - kartonową

- Drzwi wewnętrzne (łazienkowe i sypialniane)
- Bojler elektryczny i przyłącze zewnętrzne
wody do modułu
- Włączniki światła i kontakty
- Lampy punktowe wpuszczane w sufit z żarówkami LED
- Podłoga w domku wykończona panelami podłogowymi z listwami maskującymi
- Aneks kuchenny, posiadający szafki podłogowe i ścienne, zlewozmywak z baterią, płytę elektryczną
grzewczą, lodówkę oraz mikrofalówkę.
- Podłoga w łazience wykończona płytkami ceramicznymi
- Kompletny biały montaż w łazience, czyli miska ustępowa, umywalka z baterią, brodzik z drzwiami
prysznicowymi.
- Lustro w łazience.

3. Taras Rekreacyjny
Taras rekreacyjny jest ważną częścią każdego domku kempingowego.
Aby zapewnić długi czas użytkowania, do budowy naszych tarasów używamy desek
z modrzewia europejskiego. Zapewniają one naturalny wygląd, solidność i trwałość
na długie lata.
Taras wykonany jest z desek
z modrzewia europejskiego.
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4. Transport i Montaż
Domek SmartMod zostaje przywieziony na
działkę
na
naczepie
tira.
Następnie
montowany jest na ławach fundamentowych*
przez ekipę naszych montażystów, którzy
poziomują moduł i podłączają prąd, wodę oraz
odpływ ścieków do istniejącej kanalizacji*.
* ławy fundamentowe wykonuje Inwestor
* przyłącza w miejscu posadowienia modułu
wykonuje Inwestor

Dopłaty do transportu i montażu w poszczególnych województwach wyliczamy według stref:

Strefa1

– W obrębie województwa pomorskiego

Strefa2

- Województwa: kujawsko-pomorskie,
zachodnio-pomorskie, warmińskomazurskie

Strefa3

– Województwa: lubuskie, wielkopolskie,
łódzkie, mazowieckie, podlaskie

Strefa4

– Województwa: opolskie, dolnośląskie,
śląskie, świętokrzyskie, lubelskie,
małopolskie, podkarpackie

Termin wykonania domku:
- Budowa domku w fabryce:
- Montaż SmartModu na działce

do 2 miesięcy
do 5 dni

Warunki płatności:
45% zaliczki w dniu przyjęcia zlecenia (złożenia pisemnego zamówienia),
45% przedpłaty na 3 tygodnie przed planowanym montażem,
10% w dniu dostawy i montażu SmartModu na działkę,
Do chwili zapłaty całego wynagrodzenia przedmiot montażu/dostawy pozostaje własnością
przyjmującego zamówienie.
* Termin montażu jest terminem umownym, który może wahać się w granicach tygodnia. Jest on także
zależny od warunków atmosferycznych. Termin należy sprecyzować na tydzień przed montażem.
Do działki musi być możliwość dojazdu tira z naczepą oraz dźwigu.
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