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Domy Modułowe SmartMod są doskonałym rozwiązaniem dla osób 
posiadających działkę. Gotowe, ocieplone domki o powierzchni zabudowy do 35m2 - 
każdy, można postawić w krótkim czasie bez pozwolenia na budowę*.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*wystarczy zgłoszenie do postawienia domu o powierzchni nie przekraczającej 35m² 
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Moduły SmartMod zbudowane są w fabryce i dostarczane na działkę na 
naczepie tira jako gotowe do zamieszkania/użytkowania budynki. W porównaniu do 
istniejących rozwiązań, SmartMody są dużo bardziej solidne i estetyczne niż 
dostępne na rynku drewniane czy kontenerowe rozwiązania. Dzięki zastosowaniu 
ocieplenia i ogrzewania mogą być wykorzystywane jako budynki całoroczne. 

Produkujemy 8 typów SmartMod-ów ze względu na pełnione funkcje.  

SmartMod Apartamenty letniskowe zaprojektowane jest jako domki 
letniskowe do postawienia na działce nad morzem, w górach lub nad jeziorem.  

SmartMod Apartamenty całoroczne, czyli rozwiązania skierowane do 
klientów indywidualnych, zainteresowanych budową nowoczesnego całorocznego 
domu jednorodzinnego. 

SmartMod Kempingowy został stworzony z myślą o właścicielach atrakcyjnie 
usytuowanych terenów rekreacyjnych, ośrodków wczasowych i pól kempingowych. 
Oferta zawiera również propozycję Recepcji modułowej. 

SmartMod Biuro skierowany jest głównie do właścicieli hal produkcyjnych, 
deweloperów, a także osób, które chcą mieć niezależne biuro przy własnym domu. 
Moduł może pełnić funkcję biurową, wystawienniczą lub być częścią zaplecza 
technicznego.  

SmartMod Guard mają szerokie zastosowanie, doskonale sprawdzają się 
jako portiernia, stróżówka, budka parkingowa, budka wartownicza czy też kasa 
biletowa. 

SmartMod Gastronomia sprawdzi się doskonale jako tymczasowy lokal 
gastronomiczny, restauracja, bar plażowy czy kawiarnia. 

SmartMod Toalety stanowią dopełnienie oferty Domków Kempingowych na 
potrzeby ośrodków wczasowych, scen letnich czy parkingów przy autostradach. 
Seria może mieć również zastosowanie jako miejska toaleta publiczna.  

 SmartMod Projekt obejmuje indywidualne projekty tworzone na zamówienie, 
wynikające z potrzeb dzisiejszego rynku, bądź zapytania klienta indywidualnego.
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Charakterystyka 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dom modułowy SmartMod jest: 
 

- gotowy do zamieszkania od razu po zamontowaniu na działce 
- wykonany z wysokiej jakości materiałów i technologii dostępnych na rynku 
- możliwy do eksploatacji przez cały rok dzięki ociepleniu  i ogrzewaniu 
- estetyczniejszy i solidniejszy niż klasyczny drewniany domek, domek 

gospodarczy, altanka czy plastikowy domek holenderski 
- nowoczesny  za fasadą schowana rura spustowa, zintegrowana markiza nad 

tarasem, podłogowe maty grzewcze czy system rolet antywłamaniowych 
- innowacyjny system zabezpieczenia poprzez zastosowanie Tarasu Smart-Close 

zamykający okna w elewacji 
- rentowny - gwarantuje szybki zwrot inwestycji. Jeżeli przeznaczamy go na 

wynajem to inwestycja zwraca się już w ciągu 4 lat (zakładając okres najmu  
4 miesiące, tj. czerwiec - wrzesień) 

- zbudowany w fabryce i  przywożony jako gotowy obiekt posadowiony 
bezpośrednio na wskazanym terenie na prefabrykowanych bloczkach 
fundamentowych 

- bez pozwolenia na budowę - wystarczy tylko zgłoszenie dla modułów  
o powierzchni do 35m2 

- bez dodatkowych ukrytych kosztów - w cenie zawarte są już wszystkie koszty 
dźwigu, transportu, fundamentu, montażu na działce itp. 

 
Domek Modułowy SmartMod został zaprojektowany z troską o każdy detal, gdyż 

przestrzeń w jakiej przebywamy mocno oddziaływuje na nasze samopoczucie. 
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smartmod apartament 

  

Domy modułowe SmartMod serii Apartament zaprojektowane są jako nowoczesne i 
komfortowe domki letniskowe lub domy całoroczne. Posadowione na atrakcyjnej 
działce nad jeziorem, morzem czy w górach może służyć jako pojedynczy dom na 
wynajem, stanowić dodatkowy apartament dla gości przy ”stałym” domu, być 
komfortowym i wygodnym domem jednorodzinnym. 

Seria SmartMod Apartament składa się z dziewięciu  typów budynków: 

 

 

1. apartament letniskowy 25  

 
 

 

 

 

- wymiary: szer. 2,9m x dł. 9m x wys. 2,9m 
- sypialnia 5m2, salon z aneksem kuchennym 10m2, 
łazienka z prysznicem 2m2, korytarz 2m2 
- ocieplenie: wełna mineralna 20 (dach i podłoga) i 15cm 
(ściany) 
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska   
drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka aluminiowa w kolorze antracyt 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 

 
 
 

2. apartament letniskowe 35 

 - wymiary: szer. 2,9m x dł. 11,5m x wys. 2,9m 
- sypialnie 7m2 i 5m2, salon z aneksem kuchennym 
10m2, łazienka z prysznicem 2m2, korytarz 2m2  
- ocieplenie: wełną mineralna 20 (dach i podłoga) i 15cm 
(ściany) 
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka aluminiowa w kolorze antracyt 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 
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3. apartament letniskowy 35a 

 - wymiary: szer. 3,5m x dł. 9m x wys. 3,9m 
- wersja z 1 sypialnią: sypialnia 10,1m2, korytarz 1,9m2, 
łazienka 3m2, salon z aneksem kuchennym 13,7m2 

- wersja z 2 sypialniami: I sypialnia 5,2m2, II sypialnia 
4,5m2, korytarz 3,5m2, łazienka 3m2, salon z aneksem 
kuchennym 12,2m2 

- ocieplenie: wełna mineralna 20 (dach i podłoga) i 15cm 
(ściany) 
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka aluminiowa w kolorze antracyt 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 

 

4. apartament letniskowy 35B 

 
 

 

- wymiary: szer. 2,9m x dł. 9m  x wys. 2,9m 
- sypialnia I - 9,2m2, sypialnia II - 8,3m2, salon z aneksem 
kuchennym 12,6m2, łazienka z prysznicem 2,7m2, 
korytarz ze schodami 3,6m2 , garderoba 5m2, taras na 
piętrze 16,5m2          
- ocieplenie: wełną mineralna 20 (dach i podłoga) i 15cm 
(ściany) 
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka aluminiowa w kolorze antracyt 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 

 

 

5. apartament letniskowy 43 

 - wymiary: szer. 5,7m x dł. 11,5m  x wys. 2,9m 
- sypialnia 7m2 i 7m2, salon z aneksem kuchennym 15m2, 
łazienka z prysznicem 2m2, korytarz 2m2 
- ocieplenie: wełną mineralna 20 (dach i podłoga) i 15cm 
(ściany) 
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka aluminiowa w kolorze antracyt 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 
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6. apartament całoroczny 50 

 - wymiary: szer. 5,7m x dł.9m  x wys. 3,3m 
- sypialnie 10m2 i 7m2, salon 13m2, kuchnia 5,5m2, łazienka 
z prysznicem 2m2, korytarz 3,5m2 
- ocieplenie: wełną mineralna 20 (podłoga i ściany) i 25cm 
(dach) 
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka aluminiowa w kolorze antracyt 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 

7. apartament całoroczny 65 

 - wymiary: szer. 5,7m x dł. 11,6m x wys. 3,3m 
- sypialnie 11m2 i 8,5m2, salon13m2, kuchnia z jadalnią 
11m2, łazienka z prysznicem 4,3m2, korytarz 4,7m2 
- ocieplenie: wełną mineralna 20 ( podłoga i ściany) i 
25cm (dach) 
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka aluminiowa w kolorze antracyt 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 

 

8. apartament całoroczny 68 

9. apartament całoroczny 85 

 - wymiary: szer. 8,5m x dł.9m  x wys. 3,3m 
- sypialnie 12,5m2 i 10m2, salon z aneksem kuchennym 
34m2, łazienka z prysznicem 8m2, korytarz 4m2 
- ocieplenie: wełną mineralna 20 (podłoga i ściany) i 25cm 
(dach) 
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka aluminiowa w kolorze antracyt 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 

 - wymiary: szer. 8,5m x dł. 9m x wys. 3,3m 
- sypialnie 11m2 i 10m2, salon21m2, kuchnia 7m2, łazienka 
z prysznicem 4,5m2, korytarze 5m2 
- ocieplenie: wełną mineralna 20 ( podłoga i ściany) i 
25cm (dach) 
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka aluminiowa w kolorze antracyt 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 
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smartmod Kempingowe 

 Projekty SmartMod Kempingowe przeznaczony jest głównie dla ośrodków 
wczasowych, pól kempingowych czy pojedynczych inwestorów z myślą 
o wynajmie.   

 Kolorystyka fronowej elewacji dla poszczególnych domków może być dowolna 
np. w celu łatwiejszej identyfikacji domków na terenie ośrodka wczasowego.  
Aby zabezpieczyć domki w okresie poza wynajmem istnieje możliwość montażu rolet 
antywłamaniowych. 

W swojej ofercie posiadamy pięć propozycji takich budynków, a także 
Recepcję modułową.  

 
1. Kempingowy 17 
 

 
- wymiary: szer. 3m x dł. 5,6m x wys. 3,1m  
 - pokój 11,7m2, łazienka z kabiną      prysznicową 
1,7m2 
- ocieplenie: wełną mineralna 7,5cm (dach, ściany i 
podłoga)  
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowych i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 

- stolarka okienna PCV w kolorze antracytowym z   
zewnątrz, wewnątrz kolor biały 

 

2.Kempingowy 30 - wymiary: szer. 5,3m x dł. 5,7m x wys. 3,1m  
- salon z aneksem kuchennym 11,7m2, sypialnia I 
5,2m2 , sypialnia II 5,2m2, łazienka z kabiną 
prysznicową 2,6m2 
- ocieplenie: wełną mineralna 7,5cm (dach, ściany i 
podłoga)  
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowych i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka okienna PCV w kolorze antracytowym z   
zewnątrz, wewnątrz kolor biały 

 
3. Kempingowy 35L 

 
- wymiary: szer. 5,9m x dł. 8,8m x wys. 3,1m  
- sypialnia I 7,6m2 , sypialnia II 5,8m2, salon z aneksem 
kuchennym 13,5m2,  łazienka 3,2m2 

- ocieplenie: wełną mineralna 7,5cm (dach, ściany i 
podłoga)  
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowych i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka okienna PCV w kolorze antracytowym z   
zewnątrz, wewnątrz kolor biały 
- taras rekreacyjny z modrzewia europejskiego - 16,9m2  
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4. Kempingowy 35 

 
- wymiary: szer. 5,9m x dł. 6,3m x wys. 3,1m  
- sypialnia 7,5m2, salon z aneksem kuchennym 19,1m2,  
łazienka 3,7m2 

- ocieplenie: wełną mineralna 7,5cm (dach, ściany i 
podłoga)  
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowych i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka okienna PCV w kolorze antracytowym z   
zewnątrz, wewnątrz kolor biały 

 
 
 
5. Kempingowy 50 

 
 

 
- wymiary: szer. 5,9m x dł. 8,8m x wys. 3,1m  
- sypialnia I 7,5m2 , sypialnia II 7,5m2, salon z aneksem 

kuchennym 24,5m2,  łazienka 3,23m2 

- ocieplenie: wełną mineralna 7,5cm (dach, ściany i 
podłoga)  

- elewacja: płyty cementowo-drzazgowych i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 

- stolarka okienna PCV w kolorze antracytowym z   
zewnątrz, wewnątrz kolor biały 

 
 

 
 
 
6. Recepcja 

 
 

 
- wymiary: szer. 6m x dł. 9m x wys. 3,2m  
- główne pomieszczenie recepcji 33,5m2 , pom.sanitarne 

4m2, toaleta  1,6m2,  taras 11,3m2  
- ocieplenie: wełną mineralna 20cm (dach i podłoga), 

15cm - ściany 
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowych i/lub deska 

drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka okienna PCV w kolorze antracytowym z   

zewnątrz, wewnątrz kolor biały 
- ocieplone drzwi zewnętrzne 
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smartmod biuro 

Budynek modułowy SmartMod Biuro świetnie nadaje się jako przydomowe 
biuro w ogrodzie, przy hali produkcyjnej, montażowej a nawet jako reprezentacyjne 
biuro przy budowie np. nowego osiedla czy innej aktualnie realizowanej inwestycji.  

 
Powierzchnia biurowa zaprojektowana została jako dwa oddzielne 

pomieszczenia (np. pomieszczenie do pracy i pokój spotkań) aby umożliwić dobrą 
organizację i wygodę pracy. Moduł jest samowystarczalny, gdyż posiada łazienkę i  
aneks kuchenny/niewielkie pomieszczenie kuchni, w sam raz na potrzeby biurowe. 

 
Seria SmartMod Biuro składa się z dwóch typów budynków: Biuro 15 i Biuro 

25 na konstrukcji drewnianej oraz Biuro 60 i Showroom na konstrukcji stalowej. 
 

 

1. biuro 15  

 - wymiary: szer. 2,9m x dł.5,5m  x wys. 3,3m  
- pokój do pracy z aneksem kuchennym i toaletą 
- ocieplenie: wełną mineralna 20 (dach i podłoga) i 15cm 
- ściany 
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska   
drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka PCV w kolorze antracyt z zewnątrz, biały 
wewnątrz 

 
 
 

 

2. biuro 25 

 
 

- wymiary: szer. 2,9m x dł. 8,4m x wys. 3,3m  
- pokój do pracy, pokój 'szefa' z aneksem 
kuchennym, toaleta, 
- ocieplenie: wełną mineralna 20 (dach i podłoga) i 
15cm - ściany 
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka PCV w kolorze antracyt z zewnątrz, biały 
wewnątrz 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 
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3. biuro 60 

 

 

 - wymiary: szer. 2,9m x dł. 8,4m x wys. 2,8m  
- pokój do pracy, pokój 'szefa' z aneksem 
kuchennym, toaleta, 
- ocieplenie: wełną mineralna 20 (dach i podłoga) i 
15cm (ściany) 
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka aluminiy w kolorze antracyt 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 

 

 
 
 
- wymiary: szer. 3m x dł. 10,5m x wys. 3,3m  
- sala sprzedażowa, „pokój szefa”, kuchnia, pomieszczenie 
gospodarcze, łazienka, toaleta dla klientów 
- ocieplenie: wełną mineralna 25 (dach) i 20cm (ściany i 
podłoga) 
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska drewniana 
(świerk skandynawski) 
- stolarka PCV w kolorze antracyt z zewnątrz, biały wewnątrz 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 

 
 
4. Showroom    

- wymiary: szer. 9m x dł. 9m x wys. 3,3m  
- pokój do pracy, pokój 'szefa' z aneksem kuchennym, toaleta, 
- ocieplenie: wełną mineralna 25 (dach) i 20cm (ściany i 

podłoga) 
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska drewniana 

(świerk skandynawski) 
- stolarka PCV w kolorze antracyt z zewnątrz, biały wewnątrz 

 - drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 
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smartmod guard 

 
Seria SmartMod Guard ma szerokie zastosowanie, doskonale sprawdza się 

jako stróżówka, budka parkingowa, budka wartownicza, portiernia czy też kasa 
biletowa. Składa się z miejsca do monitoringu wraz z okienkiem podawczym, 
dodatkowo może być wyposażona w blat roboczy, szafę lub/i biały montaż.   
 

W naszej ofercie posiadamy sześć typów stróżówek, pięć przedstawionych 
poniżej i jedną, projektowaną dla indywidualnego klienta. 
 

 

1. Guard XS 

 - wymiary: szer. 2m x dł. 2m (+0,5m) x wys. 2,9m  
- ocieplenie: wełna mineralna 20 (dach i podłoga) i 15cm 
(ściany) 
- elewacja: płyty włókno-cementowe  i/lub deska   
drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka PCV w kolorze antracyt 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 
- pełna instalacja elektryczna (światła LED)  
- ogrzewanie elektryczne 
- wykończenie wnętrza: ściany płytą g/k, podłoga gresem 
- opcje dodatkowe wnętrza: blat 

 
 
 
 
2. Guard S (wc) 

 - wymiary: szer. 2,5m x dł. 3,4m (+0,6m) x wys. 2,9m  
- ocieplenie: wełną mineralna 20 (dach i podłoga) i 15cm 
(ściany) 
- elewacja: płyty włókno-cementowe i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka PCV w kolorze antracyt 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 
- pełna instalacja elektryczna (światła LED)  
- ogrzewanie elektryczne 
- pełna instalacja wodno-kanalizacyjna 
- wykończenie wnętrza: ściany płytą g/k, podłoga gresem 
- opcje dodatkowe wnętrza: biały montaż, blat  
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3. Guard M 

 - wymiary: szer. 3m x dł. 3,5m (+0,8m) x wys. 2,9m  
- ocieplenie: wełną mineralna 20 (dach i podłoga) i 15cm 
(ściany) 
- elewacja: płyty włókno-cementowe i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka PCV w kolorze antracyt 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 
- pełna instalacja elektryczna (światła LED)  
- ogrzewanie elektryczne 
- wykończenie wnętrza: ściany płytą g/k, podłoga gresem 
- opcje dodatkowe wnętrza: szafa i blat 

 

 

4. Guard L (wc) 

 - wymiary: szer. 3m x dł. 4m (+0,8m) x wys. 2,9m 
- ocieplenie: wełną mineralna 20 (dach i podłoga) i 15cm 
(ściany) 
- elewacja: płyty włókno-cementowe i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka PCV w kolorze antracyt 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 
- pełna instalacja elektryczna (światła LED)  
- ogrzewanie elektryczne 
- pełna instalacja wodno-kanalizacyjna 
- wykończenie wnętrza: ściany płytą g/k, podłoga gresem 
- opcje dodatkowe wnętrza: biały montaż, blat 

 
 
5. Guard XL (wc) 

 - wymiary: szer. 3m x dł. 6m x wys. 3,2m 
- ocieplenie: wełną mineralna 20 (dach i podłoga) i 15cm 
(ściany) 
- elewacja: płyty włókno-cementowe i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
- stolarka PCV w kolorze antracyt 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 
- pełna instalacja elektryczna (światła LED)  
- ogrzewanie elektryczne 
- pełna instalacja wodno-kanalizacyjna 
- wykończenie wnętrza: ściany płytą g/k, podłoga gresem 
- opcje dodatkowe wnętrza: biały montaż, blat 
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smartmod gastronomia 

 
Seria SmartMod Gastronomia powstała z myślą o właścicielach terenów 

nadmorskich. Sprawdzi się doskonale jako lokal gastronomiczny, restauracja, bar czy 
kawiarnia. 
 

 
1. Bar 1M  

 - wymiary: szer. 3m x dł. 6m x wys. 3,2m  
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
  

2. Bar 3M  

 - wymiary: szer. 6m x dł. 9m x wys. 3,2m  
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
  

3.Bar 6M  

 - wymiary: szer. 9m x dł. 10m x wys. 3,2m  
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
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4. Bar 10M  

  
 
 
- wymiary: szer. 9m x dł. 10m x wys. 3,2m  
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
  

 

5. Bar 18M 

  
 
 
 
- wymiary: szer. 9m x dł. 18m x wys. 3,2m  
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska 
drewniana (świerk skandynawski) 
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smartmod toalety 

 
Seria SmartMod Toalet została stworzona na potrzeby pól kempingowych, 

scen letnich czy parkingów przy autostradach. Toalety są w pełni wyposażone.  
 
W naszej ofercie posiadamy cztery typy toalet: 
 
1. WC dla niepełnosprawnych  

 

- wymiary: szer.2,4m(+0,2m) x dł.2,7m(+1m) x wys.2,8m 
- ocieplenie: wełną mineralna 20 (dach i podłoga) i 15cm 

(ściany) 
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska 

drewniana (świerk skandynawski) 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 
- pełna instalacja elektryczna (światła LED) 
- ogrzewanie elektryczne 
- pełna instalacja wodno-kanalizacyjna 

 

2. WC publiczna  

 

- wymiary: szer. 2,9m x dł.9m x wys.2,8m 
- ocieplenie: wełną mineralna 20 (dach i podłoga) i 15cm 

(ściany) 
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska 

drewniana (świerk skandynawski) 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 
- pełna instalacja elektryczna (światła LED) 
- ogrzewanie elektryczne 
- pełna instalacja wodno-kanalizacyjna 

 

3. WC kemping  

 

- wymiary: szer. 6m x dł. 8,5m x wys. 3,2m 
- ocieplenie: wełną mineralna 20 (dach i podłoga) i 15cm 

(ściany) 
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska 

drewniana (świerk skandynawski) 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 
- pełna instalacja elektryczna (światła LED) 
- ogrzewanie elektryczne 
- pełna instalacja wodno-kanalizacyjna 

 

1. WC dla niepełnosprawnych  

 

- wymiary: szer.5,9m x dł.7,5m x wys.3,2m 
- ocieplenie: wełną mineralna 20 (dach i podłoga) i 15cm 

(ściany) 
- elewacja: płyty cementowo-drzazgowe i/lub deska 

drewniana (świerk skandynawski) 
- drzwi zewnętrzne metalowe ocieplane 
- pełna instalacja elektryczna (światła LED) 
- ogrzewanie elektryczne 
- pełna instalacja wodno-kanalizacyjna 
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smartmod projekt 

 
Oferta SmartMod obejmuje również projekty indywidualne, tworzone na 

zamówienie, wynikające z potrzeb dzisiejszego rynku bądź zapytanie klienta 
prywatngo. 

SmartMod Projekt to oferta dla inwestorów, którzy posiadają własną wizję i 
zależy im na kompleksowym opracowaniu koncepcji z pomocą projektantów. 

  

Modułowe targowisko miejskie 

 

 

 

 

- powierzchnia 1134m2 

- 17 boxów sprzedażowych 
- 2 toalety 
- 2 wiaty konsumpcyjne 
- scena z zadaszeniem membranowym 
- place z kostki 
- projekt: 2018 r. 
- realizacja: 2019 r. 
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Transport i Montaż     
  

 

Domek SmartMod zostaje przywieziony na 
działkę jako gotowy produkt na naczepie tira. 
Następnie montowany przez ekipę naszych 
montażystów, którzy poziomują moduł i 
podłączają prąd, wodę i odpływ ścieków do 
istniejącej kanalizacji. 
  
 
 
  
 

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

 

 
 

Strefa1   – W obrębie województwa pomorskiego 
 
 

Strefa2 – Województwa: kujawsko-pomorskie, 
zach.-pomorskie, warmińsko-
mazurskie 

 

Strefa3 – Województwa: lubuskie, wielkopolskie, 
łódzkie, mazowieckie, podlaskie 

 

Strefa4 – Województwa: opolskie, dolnośląskie, 
śląskie, świętokrzyskie, lubelskie, 
małopolskie, podkarpackie 

 

Termin Wykonania domku: 
- Budowa domku w fabryce:   do 2 miesięcy 

- Montaż SmartModu na działce:  do 3 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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Przykładowe Realizacje 
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Proces budowlany (moduły o powierzchni do 35m2) 
 

Formalności: 
Producent domków SmartMod: 

- przygotowanie rysunków,  
- wrysowanie domku na mapę sytuacyjną  
- wypisanie dokumentów potrzebnych do zgłoszenia 
- pomoc w ewentualnych rozmowach z urzędem 

 
Inwestor:  

- wizyta w urzędzie, otrzymanie planu zagospodarowania i otrzymanie 
informacji jakie są możliwości postawienia domku gospodarczego lub altanki 
na działce 

- zakupienie mapki do celów informacyjnych w wydziale Geodezji 
- uprawomocnienie się zgłoszenia  

 
Kwestie budowlane: 
Producent domków SmartMod: 

- wyprodukowanie domku modułowego SmartMod 
- dostawa gotowego domku na działkę (patrz tabela stref) 
- wynajem dźwigu i montaż (wliczone w cenę) 
- przygotowanie terenu i posadowienie modułu na prefabrykowanych bloczkach 

fundamentowych 
- podłączenie prądu, wody i kanalizacji 

 
Inwestor: 

- upewnienie się o możliwości dojazdu tirem na działkę 
- doprowadzenie prądu i wody do miejsca posadowienia SmartModu 

(ewentualnie możliwość zrobienia tego przez ekipę SmartMod w dniu montażu 
za dodatkową opłatą) 

- przygotowanie systemu odprowadzenia ścieków (szambo lub przydomowa 
oczyszczalnia) 

 
Od razu po montażu na działce, domek modułowy SmartMod jest w pełni gotowy 

do użytkowania. 
 

Istnieje możliwość dowozu i montażu w każdym miejscu polski (patrz tabela stref). 
Pomagamy na każdym etapie realizacji inwestycji.  
 

Jedynym dodatkowym kosztem związanym z postawieniem modułu na działce 
jest doprowadzenie kanalizacji sanitarnej i prądu (pozostałe koszty zawarte są już  
w cenie SmartModu). 
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Wymagane formalności 

Zgodnie z Art. 29 ust. 2 Prawa budowlanego 

„Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych 
budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków  
i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna 
liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 
powierzchni działki”  

Domki modułowe SmartMod mają powierzchnię zabudowy dokładnie 35m2  
i zostały specjalnie zaprojektowane, aby spełniać wymogi w/w artykułu i aby można 
było je postawić bez pozwolenia na budowę (jedynie na zgłoszenie). 

Należy jednak pamiętać, że każda działka posiada indywidualny charakter 
 i możliwości zagospodarowania. Zanim przystąpimy więc do zgłoszenia, należy udać 
się do właściwego organu architektoniczno-budowlanego w Urzędzie Miasta, 
Starostwie Powiatowym ... i uzyskać warunki zabudowy dla naszej działki lub wypis 
z miejscowego planu zagospodarowania (często dostępny w Internecie na stronie 
internetowej danej gminy). 

Po uzyskaniu wyżej wymienionego dokumentu  należy zgłosić budowę. 
Zgłoszenie jest bardzo uproszczoną procedurą i uprawomocnienie jej można 
otrzymać już po 30 dniach.  

Dokumenty wymagane do zgłoszenia budowy: 

1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania w urzędzie). 

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane (wzór udostępniamy). 

3. Szkice lub rysunki obrazujące zamierzenie budowlane, czyli mapka terenu  
z zaznaczonym usytuowaniem obiektu, rzut i elewacje. Aktualną mapkę 
należy zakupić w wydziale geodezji (wystarczy mapka do celów 
informacyjnych w skali 1:1000 lub 1:500). Wysyłamy komplet rysunków wraz 
 z naniesionym umiejscowieniem domku na zeskanowaną mapę). 

4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, wypis lub kopię 
poświadczoną za zgodność z oryginałem (w przypadku, gdy zgłoszenie 
załatwia osoba inna niż właściciel działki). 

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 
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