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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
MODUŁOWE

Istnieje możliwość zamówienia domu

modułowego w stanie surowym, jak

również kompletnie urządzony i

gotowy do zamieszkania.

Gotowy dom wyposażony jest w

niezbędne instalacje – kanalizacyjną,

odprowadzającą wodę deszczową,

elektryczną, wentylacyjną. Jest w

pełni umeblowany i posiada

zamontowany sprzęt RTV i AGD.

Podobnie jak w domach mobilnych,

również w przypadku domów

modułowych atutem jest czas. Od

zamówienia do wprowadzenia się do

domu mija zaledwie kilka miesięcy!

Budownictwo modułowe pozwala na

szybką budowę bezpiecznego i

przytulnego domu gotowego do

zamieszkania. Jest to tani i ekonomiczny

sposób budowy, pozwalający na

wcześniejsze przygotowanie elementów

w hali produkcyjnej i końcowy montaż na

Twojej działce.

W budownictwie modułowym nie istnieją

praktycznie żadne ograniczenia. Moduły

można dowolnie łączyć zarówno w

poziomie jak i montując jeden na drugim,

tworząc w zasadzie nieograniczoną

powierzchnie jak i piętra domu.

Cały dom konstruowany jest w hali

produkcyjnej, a jego montaż na działce i

podłączenie do mediów zajmuje zaledwie

kilka dni.
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Grubość ścian: 320 mm
Grubość podłogi: 270 mm
Grubość sufitu: 360 mm
Dach z blachy na rąbek
Elewacja deska świerkowa i blacha na
rąbek
Okna PCV, 3-szybowe
Klimatyzacja - ogrzewanie
Ogrzewanie podłogowe elektryczne na
WiFi
Ściany wewnętrzne wykończone płytami
OSB i karton-gips
Pełna instalacja wodna i elektryczna

PODSTAWOWE WYMIARY I SPECYFIKACJA:

DOM MODUŁOWY WLAD
12 m x 4.4 m + 3.5 m x 4.4 m



409 000 PLN

Cena netto domu w wybranej specyfikacji już od

DOM MODUŁOWY WLAD
12 m x 4.4 m + 3.5 m x 4.4 m - PRZYKŁADOWA OFERTA

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 90 dni kalendarzowych od akceptacji projektu domu

25% po zakończeniu prac i odbiorze robót na terenie Wykonawcy

Czas realizacji: 180 dni, liczone od wpłaty zaliczki









JACEK PIASECKI, PREZES ZARZĄDU
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JPJMOBILEHOUSE

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/

