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Dziękujemy bardzo za zainteresowanie systemem BIODOMEK.  
 

BIODOMEK to  ekologiczny, wysoko energooszczędny, całoroczny dom modułowy o podwyższonym 

standardzie wykończeń i designu. Jego główna konstrukcja wykonana jest z certyfikowanego drewna C24 a 
inne elementy konstrukcji z ekologicznych, zdrowych dla użytkowników materiałów. Modułowość, czyli wysoki 
stopień prefabrykacji, umożliwia przyszłą rozbudowę i ewentualne przewiezienie budynku w inne miejsce.  
Zaproponowane przez nas rozwiązania techniczne są efektem wieloletnich doświadczeń, związanych z 
budownictwem naturalnym, podyktowane są dbałością o środowisko naturalne podczas procesu budowy i 
zdrowym mikroklimatem wnętrza budynku w czasie jego użytkowania. Rozwiązania te są też wybrane z 
najlepszych dostępnych na rynku, umożliwiających szybki montaż oraz dokładne wykonanie budynku w 
standardzie odpowiadającym wymaganiom współczesnego budownictwa pasywnego. 
 

 

 

ZAKRES STANU DEWELOPERSKIEGO PLUS 
Ściany zewnętrzne, wewnętrzne, strop oraz konstrukcja dachu wykonane są z najwyższej jakości drewna 

suszonego komorowo, czterostronnie struganego (klasy C24, deklaracja zgodności CE) o wymiarach zgodnych z 

najwyższymi wymogami dla technologii lekkiego szkieletu drewnianego. 

Zewnętrznym materiałem izolacyjnym stosowanym przez naszą firmę w celu uzyskania optymalnego ocieplenia 

ścian jest - w standardzie - eko-celuloza ze słomy (nowoczesna konstrukcja strawbale), w standardzie semi-eko 

wełna skalna ROCKTON firmy Rockwool (lub inna o podobnych parametrach). W przeciwieństwie do styropianu, 

celuloza/wełna całą swoją powierzchnią odprowadza wilgoć wytwarzaną w budynku, co minimalizuje 

magazynowanie wilgoci, a tym samym wystąpienie pleśni.  Dodatkowym atutem tych materiałów są bardzo 

dobre parametry izolacyjności akustycznej.  

Nasze inwestycje wyposażone są w energooszczędne, wysokiej klasy okna i drzwi tarasowe IGLO Energy Classic 

firmy Drutex, w pakiecie szybowym 4/18/4/18/4 o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,7-0,8 W/(m²K), 

montowanym na siedmiokomorowych profilach w klasie A, o głębokości zabudowy 82 mm. Takie połączenie 

zapewnia bardzo niską przenikalność cieplną i wygodę w codziennym użytkowaniu. Wykończenie pomieszczeń 

płytami GK/MFP, bez szpachlowania i malowania, umożliwi wykończenie domku w dowolny, wybrany przez 

Państwa sposób.  
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CENY BIODOMKÓW - STAN DEWELOPERSKI PLUS 

Nazwa Biodomku  
(liczba z przodu oznacza 

liczbę modułów) 

Powierzchnia zabudowy 
(powierzchnia użytkowa w 

nawiasach) 

STANDARD SEMI-EKO  
– cena netto 

STANDARD EKO   
– cena netto 

DOMKI PARTEROWE Z PŁASKIM DACHEM 
(z możliwością przyszłej rozbudowy) 

1A 18,0 (12,48) m2 64 530 PLN 86 490 PLN 

2A 35,0 (27,40) m2 140 150 PLN 158 240 PLN 

3A 52,0 (41,56) m2 208 000 PLN 235 440 PLN 

4A 70,0 (56,34) m2 281 990 PLN 319 170 PLN 

DOMKI Z DACHEM SKOŚNYM 45o Z PODDASZEM / ANTRESOLĄ  
(z możliwością przyszłej rozbudowy) 

1C 18,0 (16,24) m2 85 750 PLN 116 120 PLN 

2C 35,0 (36,35) m2 191 930 PLN 209 920 PLN 

3C 52,0 (55,77) m2 288 330 PLN 322 100 PLN 

4C 70,0 (75,15) m2 380 260 PLN 433 990 PLN 

 

KOLEJNE MODUŁY:  
SEMI-EKO – 5060 PLN netto/m2 pow. użytkowej (ok. 50 020 PLN netto za dodatkowy moduł) 
EKO – 5665 PLN netto/m²  opcje parterowe, 5775 PLN netto/m² opcje ze skośnym dachem  
(70810/72190 PLN netto za moduł)  
 
Domki z płaskim dachem dostosowane do przewożenia w inne miejsce +15%.  
 
Uwaga. Ze względu na niestabilne ceny materiałów, podane ceny wymagają weryfikacji przed podpisaniem umowy. Wszystkie podane 
ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć odpowiedni podatek VAT: 8%  dla budynków  mieszkalnych lub 23% dla innych.   
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STAN DEWELOPERSKI PLUS zawiera:  

TECHNOLOGIA SEMI EKO EKO 
 

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  
w standardzie 
pasywnym  
 
U=0,15 [W/M²K] w 
wersji semi-eko 
 
U=0,18 [W/M²K] w 
wersji eko (0,15 przy 
zastosowaniu celulozy 
derowerk)  

Deska elewacyjna 19/20 mm 
Ruszt pod deskę elewacyjną 
Płyta OSB3 EKO 11/12mm 
Konstrukcja nośna z drewna C24/ 
Izolacja ekologiczna z wełny skalnej 
170 mm 
Paroizolacja 
Ruszt instalacyjny 45x50 mm + wełna 
50mm 
Płyta OSB3 EKO 11/12mm 
Płyta GK 12,5 mm 
 

Deska elewacyjna 19/20 mm 
Ruszt pod deskę elewacyjną 
Płyta ekologiczna, poszyciowa z 
włókna słomianego, wiatroszczelna, 
Vestaeco protect 40 mm 
Konstrukcja drewniana C24/ Izolacja 
ekologiczna z eko celulozy z włókien 
słomianych Vestaeco Fibra 170 mm 
Płyta MFP 22 mm 
Płyta GK lub Vesta Eco Light MDF 12,5 
mm 
 

ŚCIANA WEWNĘTRZNA 
KONSTRUKCYJNA / 
ŚCIANA DZIAŁOWA 
 

Płyta GK 12,5 mm  
Płyta OSB3 EKO 11/12 mm 
Konstrukcja drewniana / Ekologiczna 
izolacja akustyczna z wełny skalnej  
Płyta OSB3 EKO 11/12 mm 
Płyta GK 12,5 mm  
+ rozprowadzenie peszli instalacyjnych 
 

Płyta MFP 12 mm 
Konstrukcja drewniana / Ekologiczna 
izolacja akustyczna Steico Flex  
Płyta MFP 12 mm 
+ rozprowadzenie peszli 
instalacyjnych 

STROP NAD PARTEREM 
(w wersjach z dachem 
skośnym) 
 

Podkład pod panele  
Płyta OSB3 EKO 22 mm 
Konstrukcja drewniana 
Wypełnienie 170 mm z ekologicznej 
wełny skalnej 
Ruszt pod GK drewniany 30x70 mm 
drewno suche nie konstrukcyjne 
2 x Płyta GK 12,5 mm  
 

Deski podłogowe 24 mm 
Ekologiczna Izolacja akustyczna Steico 
underfloor 5 mm 
Płyta MFP 22 mm 
Konstrukcja drewniana / izolacja 
ekologiczna Vestaeco Fibra 170 mm 
Ruszt pod GK drewniany 30x70 mm 
drewno suche nie konstrukcyjne 
2 x płyta GK 12,5 mm  
 

DACH w standardzie 
pasywnym  
U=0,15 [w/m²K] 

Wykończenie dachu z blachy / z 
membrany EPDM wraz z 
orynnowaniem w kolorze wybranym 
przez inwestora  

Wykończenie dachu z blachy / z 
membrany EPDM wraz z 
orynnowaniem w kolorze wybranym 
przez inwestora  
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Ruszt z łat i kontrłat 
Papa podkładowa lub membrana 
Płyta OSB3 EKO 11/12 mm 
Konstrukcja drewniana C24/ Izolacja z 
wełny skalnej 200 mm 
Paroizolacja 
2 x Płyta GK 12,5 mm  

Ruszt z łat i kontrłat 
Membrana wiatroizolacyjna 
Ekologiczna Płyta z włókna 
słomianego / drzewnego np. Vestaeco 
Flat 40 mm 
Konstrukcja drewniana C24/ Izolacja 
Vestaeco fibra 200 mm 
Płyta MFP 22 mm 
Płyta GK 12,5 mm 

Wykonanie podłogi 
podniesionej nad 
gruntem  
w standardzie 
pasywnym 
U=0,15 [w/m²K]  

Płyta podkładowa pod wykończenie 
podłogi  
Paroizolacja 
Konstrukcja drewniana C24 170 mm/  
Izolacja ekologiczna z wełny skalnej 
200 mm 
Wiatroizolacja  
Płyta OSB3 EKO 22 mm 

Deski podłogowe 24 mm 
Łaty  
Paroizolacja 
Konstrukcja drewniana C24 170 mm/ 
Izolacja ekologiczna Vestaeco Fibra 
220 mm 
Ekologiczna Płyta wiatroszczelna 
pióro-wpust z włókna słomianego/ 
drzewnego np. Vestaeco Flat 40 mm 
lub Steico, Agepan 
 

Montaż okien i drzwi 

wejściowych 

zewnętrznych  

Umax okna  = 0,8 W/m² 

(szyba Umax= 0,6 W/m²) 

Wysokiej klasy, energooszczędne okna PVC  IGLO Energy Classic firmy Drutex 
Ugmax okna = 0,8-0,7 W/(m²K), szyba Umax= 0,6 W/m² lub inne o zbliżonych 
parametrach,  drewniane za dopłatą.  
 
Drzwi wejściowe, ocieplane, zewnętrzne, stalowe z montażem (do 3000 zł) 

Montaż okien 

dachowych i daszka 

szklanego nad wejściem 

1 okno na moduł, cena okna z kołnierzem do 1500 zł/sztukę, lepsze za dopłatą.  
Daszek szklany nad wejściem  120x90 cm  

Wentylacja  Rekuperacja ścienna (rekuperatory 
ścienne)   

 

Systemem wentylacji 
higrosterowanej AERECO 
(nawiewniki okienne i wywiew w 
łazience) 

Ogrzewanie 

 

Maty na podczerwień / Grzejniki na 
podczerwień (do 1000 zł na moduł) 
– inne rozwiązania za dopłatą 
 

Grzejniki na podczerwień / Grzejniki 
elektryczne konwekcyjne (do 1000 zł 
na moduł) – inne rozwiązania za 
dopłatą 
 

Wykonanie instalacji 
elektrycznej  
 

Kable w ścianach, puszki elektryczne z atestem do domów szkieletowych bez 
gniazd i włączników 

Wykonanie instalacji 
wodnej i kanalizacyjnej 

Podejścia pod urządzenia bez białego montażu, bez stelaży geberit. Cena 
zawiera bojler elektryczny na ciepłą wodę w cenie 1000 zł (droższe modele za 
dopłatą). Armatury nie kupujemy ale możemy zamontować dostarczoną przez 
inwestora. 

Wykonanie schodów 

tymczasowych 

(budowlanych) 

drewnianych  

 
Tak, w cenie. Istnieje możliwość montażu w cenie innych schodów 
zamówionych przez inwestora. 

Montaż na miejscu u 

inwestora bez 

wykończenia  

Tak, w cenie. Należy doliczyć jeszcze tylko cenę transportu wg naszego cennika i 
dźwigu. 
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WYKAZ URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH USTALENIOM Z INWESTOREM 
 
- Rozmieszczenie włączników i kontaktów elektrycznych 
- Punktów wodnych 
- Kolorystyki elewacji i okien 
- Wybór drzwi wejściowych 
 

 

 

OPCJE DODATKOWE: 
 
- elewacja opalana (czarny kolor, np. firmy https://www.woodoffire.pl) – w zależności od standardu 
wykończenia i użytej deski - dopłata od 110 zł netto/m² deski elewacyjnej. Wzory można podpatrzeć na stronie 
producenta.  
- taras drewniany (deski modrzewiowe 28 mm, belki drewniane, fundamenty punktowe) – 660 zł netto/m² 
- toaleta kompostująca - istnieje możliwość zamontowania toalety kompostowej firmy Biolan lub Separett, 
dopłata od 4000 zł w zależności od aktualnego cennika producenta plus ew. dodatkowy kompostownik od 
3500 zł.  
- fotowoltaika – wycena indywidualna w zależności od miejsca montażu i ilości paneli (dach, elewacja, działka). 

 

 

WYKOŃCZENIE POD KLUCZ 

Możliwe jest tylko w systemie EKO. Ze względu na bardzo niestabilne ceny na rynku, wyceniamy to 
indywidualnie, jest to zazwyczaj plus 15-20% od ceny stanu Deweloperskiego Plus. 
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STAN POD KLUCZ zawiera:  

- zakres stanu deweloperskiego 
- stolarkę wewnętrzną drzwiową 
- malowanie ścian i sufitów naturalnymi farbami glinianymi (wapiennymi w łazience) 
- wykończenie podłóg - panele klasy AC4 / Deski drewniane (w łazience płytki) 
- układanie płytek w wilgotnych miejscach w łazience 
- montaż muszli klozetowej, natrysku, umywalki, lustra 
- montaż oświetlenia zewnętrznego, wewnętrznego, kontaktów i gniazdek 
 
 

 

 

CZY TO JUŻ WSZYSTKIE KOSZTY? 

Już prawie :). Należy jeszcze opłacić:  

 
1. TRANSPORT.  Moduły muszą jeszcze dojechać na działkę, ale to już nieduży koszt. Jest to ok. 4500zł 

netto dla dwóch modułów. Przykładowo dla domku 2A będzie to jeden transport (dwa moduły). Dla 
domku 2C (4 moduły w tym dwa dachowe) będą to dwa transporty czyli 9000zł netto.  
 

2. DŹWIG na miejscu  montażu - to około koszt 200zł/h. Na montaż do 3 modułów będzie potrzebne 8-
10h pracy dźwigu.  
 

3. FUNDAMENTY. Po podpisaniu umowy zapewniamy projekt fundamentów w czterech opcjach 
bezpłatnie. Ten projekt należy sprawdzić (zaadaptować) do warunków gruntowych panujących na 
działce. Poprawne wytyczenie oraz wykonanie fundamentów jest po stronie inwestora.  
 

Standardowo z Biodomkiem zalecamy stosowanie fundamentów w postaci wkręcanych kotw 
stalowych. Systemy zagraniczne np.  Krinner https://www.krinner.io/en/products/detail/m-89x2100-
m24/-  M 89x2100 M24 lub  BAYO https://www.bayo-s.com/pro-extendable-prm-89x5  - PRM 
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89x5x2050 z PRM HEX TOP 89x5. Firma realizująca takie fundamenty na terenie Polski: 
https://www.krinner-dystrybucja.pl/ 
Koszt fundamentów to ok. 4-6000 zł za jeden moduł.  
 
Nie na każdych gruntach można zastosować fundament w postaci kotw wkręcanych stalowych (w 
górach często grunt jest skalisty i może być to trudne również ze względu na spadek terenu). Na 
niektórych gruntach będzie konieczne zastosowanie fundamentu punktowego żelbetowego albo 
betonowego w postaci ścian fundamentowych i ław.  Do sprawdzenia jakie grunty są na Twojej 
działce niezbędne jest wykonanie badań geotechnicznych pod planowanym miejscem posadowienia 
biodomku.  Badania takie zleca inwestor we własnym zakresie.  
 

 
 
INNE PRZYDATNE INFORMACJE:  
 

Czas realizacji:  

Czas realizacji: 4-10 miesięcy,  od momentu podpisania umowy budowlanej i wpłaty zaliczki  (zależy od ilości 
aktualnych umów). Realizacja budynku na miejscu inwestycji – do 10 dni. Realizujemy zlecenia pojedyncze jak 
i na większą skalę, większą ilość domków i modułów.  
 

Gwarancja (obszar Polski): 

- gwarancja na konstrukcję drewnianą - 5 lat, gwarancja na wady ukryte - 2 lata, 
- gwarancja na membranę EPDM (pokrycia dachowe) - 3 lata na szczelność (poza uszkodzeniami  
mechanicznymi), 
- gwarancja na stolarkę okienną i drzwiową - 2 lata, powłoki 3 lata, szyby i okucia - 3 lata (poza 
uszkodzeniami mechanicznymi stolarka drewniana wymaga pielęgnacji zgodnie z kartą gwarancyjną). 

 
Co powinienem dostarczyć przed podpisaniem umowy i ostateczną wyceną? 

- informacje o położeniu działki i dojeździe, 
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- badania geotechniczne gruntu pod miejscem lokalizacji domu (2-3 pkt),  
- Mapę zasadniczą (starostwo powiatowe) lub projektową działki wraz z kopią ewidencji gruntów, 
- informacja, którą opcję BioDomek wybierasz :).  

 
Co przygotować na działce: 
 

- dojazd do miejsca posadowienia domku (utwardzona nawierzchnia np. żwirem) dla dźwigu i TIRa.  
- fundamenty  
- przyłącza: wody, kanalizacji, prądu. Domek można również ustawić bez przyłączeń i wykonać je 
później. 
I to wszystko :). Resztę możesz spokojnie powierzyć nam.  

 

 
 
 

PROJEKT 
 
Dla domków na zgłoszenie do 35m2 pow. zabudowy, przekazujemy rysunki do zgłoszenia, po podpisaniu 
umowy lub umowy przedwstępnej na wykonawstwo bezpłatnie.  Możesz zgłosić w urzędzie domek 
samodzielnie lub zlecić to odpłatnie naszej firmie projektowej. Warto sprawdzić z naszym architektem przed 
podpisaniem umowy na budowę czy dana działka spełnia warunki do zgłoszenia, by inwestycja była 
bezpieczna.  
W przypadku większych budynków, ponad 35m² pow. zabudowy, konieczne jest dokonanie zgłoszenia z 
projektem budowlanym, bądź uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  Można to zlecić w naszej 
pracowni, bądź zakupić u nas projekt typowy architektoniczno-budowlany Biodomku i zlecić wykonanie 
projektu zagospodarowania terenu i adaptacji lokalnemu biuru projektowemu. Zerknij do oferty na prace 
projektowe po więcej detali. Czas uzyskania milczącej zgody / uzyskania pozwolenia razem z adaptacją to ok. 
3-4 miesiące dla nieskomplikowanych postepowań.  
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DOSTAWA POZA POLSKĘ DO KRAJÓW EUROPEJSKICH:  
Biodomek poza granicę naszego Kraju można dostarczyć na dwa sposoby: 
- z Polską ceną – wtedy Biodomki należy odebrać spod fabryki w Krakowie (semi-eko)/ Bydgoszczy (eko), 
własnym lub zamówionym transportem. Przy przekroczeniu granicy traci ważność gwarancja na okna i inne 
podprodukty. Gwarancja na główną konstrukcję pozostaje zachowana.  
- z pełną gwarancją – wtedy do cen z tabeli należy dodać: 40% do ceny - dla Krajów europejskich takich jak 
Niemcy, Francja, Austria, Skandynawia, Włochy lub 50-55% dla Szwajcarii.  
 

CO ZYSKUJĘ WYBIERAJĄC BIODOMEK? 
 
Przede wszystkim spokojną głowę. Pokierujemy Cię przez cały proces, a domek na działkę przyjedzie 
praktycznie gotowy.  Ominie Cię to, co najgorsze w budowaniu - chaos na działce i problemy z wieloma 
wykonawcami. Jeśli będą doprowadzone przyłącza, domek możemy od razu do nich podłączyć. Na koniec 
wręczymy Ci klucze do wymarzonego, przytulnego i naturalnego TWOJEGO BioDomku.  Domek, który 
otworzysz będzie zdrowy i pachnący drewnem.  
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BIODOMEK MOBI NA KÓŁKACH   -  PRZYCZEPA TINY HOUSE  
 

 
 

CENA BIODOMKU MOBI  NA KÓŁKACH    

  SEMI EKO EKO 

STAN DEWELOPERSKI  

BIODOMEK TINY na 
kółkach – wymiary 
zewnętrzne 2,5m x 

6,06m, h=4m  
18,0 m2 pow. użytkowej 

85 160 PLN netto 

+ VAT 23% 

 

92 400 PLN netto 

+ VAT 23% 

STAN POD KLUCZ 

BIODOMEK TINY na 
kółkach – wymiary 
zewnętrzne 2,5m x 

6,06m, h=4m  
18,0 m2 pow. użytkowej 

115 000 PLN netto 

+ VAT 23% 

125 500 PLN netto 

+ VAT 23% 

 

Cena nie zawiera prefabrykowanej, gotowej przyczepy, którą kupuje klient z dostawą do naszej fabryki. Chodzi 

o późniejszą prostszą rejestrację pojazdu. Koszt przyczepy to 13 400/15 950/18 000 PLN brutto w zależności od 

modelu.  
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BIODOMEK MOBI - STAN DEWELOPERSKI PLUS zawiera:  

 

TECHNOLOGIA SEMI EKO EKO 
 

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  
  

Deska elewacyjna 19/20 mm 
Ruszt pod deskę elewacyjną 22 mm 
Membrana wiatroizolacyjna 
Konstrukcja nośna z drewna C24/ 
Izolacja ekologiczna z wełny skalnej  
80 mm 
Paroizolacja 
Deska boazeryjna sosnowa 12 mm 
 

Deska elewacyjna 19/20 mm 
Ruszt pod deskę elewacyjną 22 mm 
Membrana wiatroizolacyjna 
Konstrukcja drewniana C24/ Izolacja 
ekologiczna z eko celulozy z włókien 
słomianych Vestaeco Fibra 80 mm 
Paroizolacja VestaEco V 
Deska boazeryjna sosnowa 12 mm 
 

ŚCIANA WEWNĘTRZNA 
KONSTRUKCYJNA / 
ŚCIANA DZIAŁOWA 
 

Sklejka wodoodporna 12 mm  
Konstrukcja drewniana/ Ekologiczna 
izolacja akustyczna z wełny skalnej  
+ rozprowadzenie peszli instalacyjnych 
Sklejka wodoodporna 12 mm  
 

Sklejka wodoodporna 12 mm  
Konstrukcja drewniana / Ekologiczna 
izolacja akustyczna Steico Flex  
+ rozprowadzenie peszli 
instalacyjnych 
Sklejka wodoodporna 12 mm  
 

STROP NAD PARTEREM 
(w wersjach z dachem 
skośnym) 
 

Deski podłogowe 22 mm 
Paroizolacja 
Konstrukcja drewniana / Wypełnienie 
z ekologicznej wełny skalnej 120 mm 
Sklejka wodoodporna 12 mm  
 

Deski podłogowe 22 mm 
Paroizolacja VestaEco V 
Konstrukcja drewniana / Izolacja 
ekologiczna Vestaeco Fibra 120 mm 
Sklejka wodoodporna 12 mm  

DACH w standardzie 
pasywnym  
U=0,15 [w/m2K] 

Wykończenie dachu z blachy / z 
membrany EPDM wraz z 
orynnowaniem w kolorze wybranym 
przez inwestora  
Ruszt 25 mm 
Membrana wiatroizolacyjna 
Konstrukcja drewniana C24/ Izolacja z 
wełny skalnej 100 mm 
Paroizolacja 
Deska boazeryjna sosnowa 12 mm 
 

Wykończenie dachu z blachy / z 
membrany EPDM wraz z 
orynnowaniem w kolorze wybranym 
przez inwestora  
Ruszt 25 mm 
Membrana wiatroizolacyjna 
Konstrukcja drewniana C24/ Izolacja 
Vestaeco fibra 100 mm 
Paroizolacja VestaEco V 
Deska boazeryjna sosnowa 12 mm 
 

Wykonanie podłogi 
podniesionej nad 
gruntem  
w standardzie 
pasywnym 
U=0,15 [w/m²K]  

Deski podłogowe 22 mm 
Paroizolacja 
Konstrukcja drewniana C24/ Izolacja 
ekologiczna z wełny skalnej 100 mm 
Wiatroizolacja  
Sklejka wodoodporna 12 mm  

Deski podłogowe 22 mm 
Paroizolacja VestaEco V 
Konstrukcja drewniana C24/ Izolacja 
ekologiczna Vestaeco Fibra 120 mm 
Wiatroizolacja  
Sklejka wodoodporna 12 mm  
 

Montaż okien i drzwi 

wejściowych 

zewnętrznych  

Umax okna  = 0,8 W/m² 

(szyba Umax= 0,6 

W/m2) 

Wysokiej klasy, energooszczędne okna PVC  IGLO Energy Classic firmy Drutex 
Ugmax okna = 0,8-0,7 W/(m²K), szyba Umax= 0,6 W/m² lub inne o zbliżonych 
parametrach,  drewniane za dopłatą.  
 
Drzwi wejściowe, ocieplane, zewnętrzne, stalowe z montażem (do 3000 zł) 
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Montaż okien 

dachowych i daszka 

szklanego nad wejściem 

2 okna na moduł, cena okna z kołnierzem do 1500 zł/sztukę, lepsze za dopłatą.  
Daszek szklany nad wejściem  120 x 90 cm  

Wentylacja  Rekuperacja ścienna (rekuperatory 
ścienne)   

 

Systemem wentylacji 
higrosterowanej AERECO 
(nawiewniki okienne i wywiew w 
łazience) 

Ogrzewanie 

 

Maty na podczerwień / Grzejniki na 
podczerwień (do 1000 zł na moduł) 
– inne rozwiązania za dopłatą 
 

Grzejniki na podczerwień / Grzejniki 
elektryczne konwekcyjne (do 1000 zł 
na moduł) – inne rozwiązania za 
dopłatą 
 

Wykonanie instalacji 
elektrycznej  
 

Kable w ścianach, puszki elektryczne z atestem do domów szkieletowych bez 
gniazd i włączników 

Wykonanie instalacji 
wodnej i kanalizacyjnej 

Podejścia pod urządzenia bez białego montażu, bez stelaży geberit. Cena 
zawiera bojler elektryczny na ciepłą wodę w cenie 1000 zł (droższe modele za 
dopłatą). Armatury nie kupujemy, ale możemy zamontować dostarczoną przez 
inwestora. 

Wykonanie schodów 

tymczasowych 

(budowlanych) 

drewnianych  

 
Tak, w cenie. Istnieje możliwość montażu w cenie innych schodów 
zamówionych przez inwestora. 

Montaż na miejscu u 

inwestora bez 

wykończenia  

Tak, w cenie. Należy doliczyć jeszcze tylko cenę transportu wg naszego cennika i 
dźwigu. 

 

 

 

 

BIODOMEK MOBI - STAN POD KLUCZ zawiera:  

Dodatkowo drzwi wewnętrzne z kasetą przesuwną (do 1500 zł), wyposażenie łazienki (brodzik, zasłonka, 
zestaw prysznicowy (razem do 1500 zł), toaleta kempingowa ekologiczna separująca - kompostowa np. 
SEPARETT VILLA 9010 lub Biolan (do 3700 zł), umywalka z szafką i baterią (do 1000 zł), panel PCV w łazience, 
Meble kuchenne szer. 210 cm/240 cm (cena do 1800 zł) wraz z kuchenką indukcyjną (kuchenka do 700 zł), 
zlewem z baterią (do 300 zł), okapem (do 700 zł) oraz lodówka podblatowa (do 1000 zł).  

 

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu 😊 

 

biodomek1@gmail.com, www.biodomek.pl 

mailto:biodomek1@gmail.com
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