
Zamawiający dom mm35 ma możliwość otrzymania pełnej
dokumentacji, która umożliwia dopełnienie formalności we właściwym
dla lokalizacji nieruchomości urzędzie.

Dom modułowy, który nie
wymaga uzyskania pozwolenia
na budowę.

Idealne rozwiązanie zabudowy
działki rekreacyjnej, czy obiektu
handlowego, w krótkim czasie.

Wnętrze budynku zostało
zaprojektowane, aby optymalnie
wykorzystać powierzchnię
użytkową.

wytrzymała konstrukcja
stalowa ocynkowana

ocieplenie z płyt
warstwowych

powierzchnia
zabudowy do 35m²
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*Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy.



instalacje wewnętrzne: przygotowana do podłączenia wyposażenia,
instalacja elektryczna (montaż włączników i gniazdek);
doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do kuchni i łazienki

balustrada antresoli, schody drabiniaste z balustradą

wykończenie podłóg winylowymi panelami podłogowymi

wyposażenie meblowe urządzeniami AGD

oświetlenie

wyposażenie łazienki

montaż „kozy” do ogrzewania

budynek w stanie surowym zamkniętym (ściany izolowane,
przeszklenie ściany szczytowej - PVC, drzwi, kratki wentylacyjne,
podłoga parteru i antresoli przygotowana pod montaż paneli
podłogowych)

orynnowanie

otwory dla podłączenia instalacji elektrycznych i sanitarnych
(wykonanie instalacji nie jest objęte ofertą)

*Na podstawie standardu indywidualnie uzgodnionego z zamawiającym.

WERSJA DEWELOPERSKA

WERSJA STANDARD

WERSJA POD KLUCZ*

salon z aneksem

19,45 m²

antresola

13,80 m²

sypialnia

7,29 m²

łazienka

3,30 m²

PARTER

PODDASZE



Zamawiający dom mm35 ma możliwość otrzymania pełnej
dokumentacji, która umożliwia dopełnienie formalności we właściwym
dla lokalizacji nieruchomości urzędzie.

Dom modułowy, który nie
wymaga uzyskania pozwolenia
na budowę.

Idealne rozwiązanie zabudowy
działki rekreacyjnej, czy obiektu
handlowego, w krótkim czasie.

Wnętrze budynku zostało
zaprojektowane, aby optymalnie
wykorzystać powierzchnię
użytkową.

wytrzymała konstrukcja
stalowa ocynkowana

ocieplenie z płyt
warstwowych

powierzchnia
zabudowy do 35m²
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*Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy.



instalacje wewnętrzne: przygotowana do podłączenia wyposażenia,
instalacja elektryczna (montaż włączników i gniazdek);
doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do kuchni i łazienki

balustrada antresoli, schody drabiniaste z balustradą

wykończenie podłóg winylowymi panelami podłogowymi

wyposażenie meblowe urządzeniami AGD

oświetlenie

wyposażenie łazienki

montaż „kozy” do ogrzewania

budynek w stanie surowym zamkniętym (ściany izolowane,
przeszklenie ściany szczytowej - PVC, drzwi, kratki wentylacyjne,
podłoga parteru i antresoli przygotowana pod montaż paneli
podłogowych)

orynnowanie

otwory dla podłączenia instalacji elektrycznych i sanitarnych
(wykonanie instalacji nie jest objęte ofertą)

*Na podstawie standardu indywidualnie uzgodnionego z zamawiającym.

WERSJA DEWELOPERSKA

WERSJA STANDARD

WERSJA POD KLUCZ*

salon

15,05 m²

kuchnia

9,12 m²

łazienka

5,06 m²

antresola

13,80 m²

PARTER

PODDASZE


