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W ofercie poza domami mobilnymi i

modułowymi posiadamy również

moduły sanitarne, sauny czy moduły

gospodarcze. Na stałe

współpracujemy z architektami oraz

projektantami, którzy współtworzą

wszystkie projekty naszych

konstrukcji.

Oferujemy również pełną

personalizację zamówienia oraz

produkcję domu według projektu

zamawiającego. To Twój dom i to Ty

decydujesz o wszystkim!

JPJ MOBILE
HOUSE

Jesteśmy polską firmą produkującą domy

mobilne i modułowe. Nasze projekty

opieramy na standardach i koncepcji

przyniesionych z krajów skandynawskich.

Firma powstała na bazie doświadczenia

Prezesa spółki – Jacka Piaseckiego, który

przez blisko 25 lat współpracował z

wiodącymi producentami domów

mobilnych i modułowych z Danii, Szwecji i

Norwegii. Obecnie katalog obejmuje 6

stałych modeli domów mobilnych i

modułowych, a także produkcje na

indywidualne zamówienie.

Stosowana przez nas technologia

otwartej dyfuzji wraz ze szczelną i solidną

izolacją oraz odpowiednią wentylacją

całego domu gwarantuje naszym

klientom energooszczędny i solidny dom

na długie lata.
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DOMY
MOBILNE

W środku standard wykończenia

domu mobilnego nie odbiega niczym

od tradycyjnego budownictwa. 

 Ściany wykończone boazerią,

panelami lub płytami karton-gips.

Dom posiada instalacje wodno-

sanitarne,  elektryczne oraz

wentylacyjne, a także instalację

telewizyjną czy internetową. Domy

dostarczamy w pełni wyposażone i

umeblowane według życzeń Klienta.

Atutem domu mobilnego jest 

 również czas jego realizacji. Od

zamówienia do wprowadzenia się do

wykończonego domu mijają zaledwie

3 miesiące!

Domy mobilne to niezwykle popularny

model budownictwa ze względu na czas

realizacji, łatwość dokonywania zmian,

minimum formalności i atrakcyjną cenę.

Jest to rodzaj zabudowy idealny na każdy

teren. Jeśli Twoja działka mieści się na

terenach leśnych, nad jeziorem lub gdzie

teren jest podmokły – tradycyjna budowa

może być niemożliwa i idealnie sprawdzi

się tam właśnie dom mobilny.

Każdy model oferowanego domu

mobilnego posiada solidną, stalową ramę

oraz system do transportu. 

Domy mobilne wykonane są z wysokiej

jakości drewna konstrukcyjnego C-24

tworzącego szkielet i konstrukcję domu. Z

zewnątrz zaś wykończone są blachą,

panelami PCV lub panelami drewnianymi

odpornymi na warunki atmosferyczne.
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DOM MOBILNY VIKTOR
8 m x 3.8 m 

Grubość ścian: 220 mm
Grubość podłogi: 250 mm
Grubość sufitu: 350 mm
Okna PCV
Dach z blachy na rąbek
Elewacja z deski świerkowej
skandynawskiej
Klimatyzacja - ogrzewanie
Ogrzewanie podłogowe  elektryczne na
WiFi
Ściany wewnętrzne wykończone
boazerią
Sypialnia na antresoli

PODSTAWOWE WYMIARY I SPECYFIKACJA:



DOM MOBILNY VIKTOR
8 m x 3.8 m - PRZYKŁADOWA OFERTA

182 400 PLN

Cena netto domu w wybranej specyfikacji już od

Podana cena nie stanowi wiążącej oferty. 
Ostateczna wycena przygotowywana jest po indywidualnej konsultacji

Cena nie zawiera podatku VAT
Cena nie obejmuje transportu i montażu w miejscu docelowym

Podział płatności:
50% kwoty po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem pracy
25% do 60 dni kalendarzowych od akceptacji projektu domu

25% po zakończeniu prac i odbiorze robót na terenie Wykonawcy

Czas realizacji: 90 dni, liczone od wpłaty zaliczki
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JPJ
M O B I L E  H O U S E

https://www.youtube.com/channel/UCGFmlkMhg2QmhLzyWDLkHwQ
https://www.facebook.com/jpjmobilehouse
https://www.instagram.com/jpjmobilehouse/

