
Modul
house

Meble loftowe
Stolarka stalowa
Stolarka aluminiowa
Domy modułowe
Konstrukcje stalowe 
i aluminiowe

sobrima.pl
sklep.sobrima.pl

Termin budowy: 3 miesiące

Dostarczenie w modułach (kompleksowość)

Cena zawiera: stolarkę, instalacje oraz 

montaż w wyznaczonej lokalizacji

Usługi opcjonalne: taras, pergola z rucho-

mymi lamelami, wykończenia, fundamen-

ty, meble,

Wymaga niewielkiego zaangażowania 

klienta, projekt od A do Z. Przygotowu-

jemy dokumenty oraz teren, budujemy i 

wyposażamy dom pod klucz. Zadaniem 

klienta jest ustalić układ domku. Formal-

ności, logistyka i montaż jest po naszej 

stronie.

Możliwość zmiany lokalizacji w trakcie 

użytkowania

Wysokiej jakości materiały 

Standardowy rozmiar to 34 m2

Gwarancja na 10 lat

Cena od 130 tys.
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Dlaczego nasz dom 

modułowy jest lepszy 

od konkurencji?

http://sobrima.pl
http://sklep.sobrima.pl


01 konstrukcja domu

02 montaż modułów we wskazanej lokalizacji

03 parapety zewnętrzne i wewnętrzne

04 drzwi zewnętrzne i wewnętrzne

05 obróbki blacharskie i orynnowanie

06 dostosowanie konstrukcji 

stalowej do stolarki

07 elewacja zewnętrzna

08 instalacja wentylacyjna

09 instalacja grzewcza

10 transport

11 okna

W podstawowej cenie

domu gwarantujemy:

Dodatkowe usługi,

wersja premium

pełne wykończenie ścian oraz sufitu

indywidualna adaptacja instalacji 

elektrycznej

instalacja wodno kanalizacyjna

pełny biały montaż w łazience

zabudowa kuchni wraz ze sprzętem AGD

panele winylowe na ścianach oraz 

podłodze

umeblowany salon

drzwi do łazienki

Jakie dodatkowe usługi oferujemy 

jako opcjonalne i dodatkowo płatne. 

(wersja premium +40 000)
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Dlaczego ten dom 

jest wyjątkowy

Po wielokrotnych analizach wraz z firmami inżyniersko-projektowymi oraz ośrodkami 

naukowo-badawczymi opracowaliśmy ten innowacyjny projekt obiektu. Konstrukcję 

nośną modułów stanowią stalowe profile zamknięte, które połączone ze sobą przez 

spawanie stwarzają sztywną, bezpieczną, trwałą oraz lekką konstrukcję przy niewiel-

kim ciężarze własnym. Izolację termiczną przegród zewnętrznych obiektu stanowią 

płyty PIR, które są doskonałym materiałem izolacyjnym charakteryzującym się niskim 

ciężarem, dużą wytrzymałością mechaniczną, niską chłonnością wilgoci, odpornością 

na grzyby i pleśnie oraz podwyższoną odpornością ogniową. 

Wszystkie elementy wchodzące w skład obiektu są starannie dobrane oraz solidnie 

połączone pomiędzy sobą. Całość domu modułowego wykonana jest w sposób trwały 

oraz wykonywana z dbałością o najdrobniejsze szczegóły tak aby tworzyć niezawod-

ny dom na wiele lat.

sobrima.pl
modułowa 

konstrukcja



Bocheńskiego 94 
40-816 Katowice

Odwiedź nas!


