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W o ywa z nam !
PROBLEM
Masz już dość miastowego zgiełku?
Chcesz spędzić z rodziną czas na świeżym
powietrzu?

ROZWIĄZANIE
Z naszymi domkami:
Oderwiesz się od pracy, pośpiechu
i stresu
Spędzisz z rodziną czas z dala od
miasta i galerii handlowych

Prowadzisz Ośrodek Wypoczynkowy?

Nowoczesne domki przyciągnął
turystów

A może nie chcesz pchać się w kredyt na
30 lat?

Za niewielkie pieniądze będziesz
mógł zamieszkać we własnym
domu
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C oferujem ?
Jak to mówią „Klient nasz Pan”, dlatego wychodzimy naprzeciw Twoim
potrzebom, abyś zawsze był obsłużony profesjonalnie i czuł się w naszych domkach jak
nigdzie indziej!

3

Przygotowaliśmy nowoczesne koncepcje domków. Każdy z nich jest domkiem w pełni
ocieplonym pianą PUR o grubości 10 lub 15 cm. Do wyboru szerokości 3 m, 3,5 m i 4 m.
Jesteśmy również świadomi tego, że każdemu podoba się co innego, dlatego wszystkie
domki mogą być modyﬁkowane, na przykład jeśli chodzi o rodzaj elewacji lub ścian
wewnątrz, rozmieszczenie okien i ścian, kolory okien, podłóg i inne...
Domki wysyłamy w każdy zakątek Polski!
Specjalnie dla Ciebie mamy również

EKO
Wariant EKO przygotowaliśmy
dla osób, które w całości chcą
sami wykończyć swój domek
wewnątrz. Domek jest
wykończony przez nas tylko z
zewnątrz, a w środku obity płytą
OSB. Jeśli jesteś
majsterkowiczem i chcesz mieć
wszystko zrobione po swojemu
to ten wariant jest dla Ciebie.*

3 warianty wykończenia:

STANDARD

PREMIUM

Domek w wersji STANDARD ma
wykończone podłogi, ściany,
suﬁt, oświetlenie, wszelkie
instalacje i jest przygotowany do
umeblowania.
Ułożenie domku jest proste i
funkcjonalne. Posiada duży salon
z aneksem kuchennym, łazienkę
i sypialnię. Każde pomieszczenie
jest bardzo dobrze doświetlone
dużymi oknami.
Wybierasz tylko jaki chcesz
rodzaj elewacji i wykończenia
ścian wewnątrz.*

Decydując się na wersję
PREMIUM oszczędzasz swój czas
na znalezienie odpowiedniego
wyposażenia Twojego domku,
bo wszystko zrobimy za Ciebie.
W salonie znajdziesz narożnik z
funkcją spania, stolik kawowy,
miejsce na TV. W części
kuchennej meble wraz ze
sprzętem AGD. Łazienka
zostanie wyposażona w duży
prysznic, sza ę z umywalką, WC
i bojler. Natomiast w sypialni
postawimy łóżko z miejscem do
przechowania pościeli, sza ę
nocną i przestronną szafę. Jeśli
nie ma tu czegoś, co jeszcze byś
chciał mieć w swoim domku,
powiedz nam, a z przyjemnością
dostosujemy go do Twoich
potrzeb.*

*DODATKOWO możesz u nas zamówić:
- taras
- klimatyzację
- kolektory słoneczne
- grzejniki elektryczne
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Dome „La Vega ”

Nasza pierwsza koncepcja to domek La Vega , który wyznacza nowe trendy. Piękna
trapezowa bryła to esencja nowoczesnego stylu. Cała frontowa strona budynku została
przeszklona, żebyś zawsze mógł cieszyć się słońcem. Duże okna w całym budynku dają mnóstwo
światła w środku. Domek może mieć od 25 do 48 m². W przedstawionym poniżej projekcie (35 m²)
znajduje się salon z jadalnią i aneksem kuchennym, łazienka i sypialnia. Ułożenie budynku
wewnątrz możesz dowolnie skonﬁgurować. I pamiętaj, że przy każdym domku masz do wyboru 3
warianty wykończenia!

EKO

STANDARD

PREMIUM
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Dome „Miam ”

Druga propozycja to domek Miam o prostokątnej bryle z płaskim dachem. Drzwi i okna
frontowe zostały lekko wpuszczone w budynek, dzięki czemu szyby będą czystsze, a ty nawet
podczas deszczu będziesz mógł wyjść na zewnątrz pooddychać świeżym powietrzem. Domek, tak
jak poprzedni, może mieć od 25 do 48 m². W przedstawionym poniżej projekcie (48 m²) znajduje
się salon w kształcie litery „L” z jadalnią i aneksem kuchennym, łazienka i przestronna sypialnia.
Oczywiście ułożenie budynku wewnątrz możesz dowolnie skonﬁgurować, wedle swoich
upodobań.

EKO

STANDARD

PREMIUM
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Dome „Atlant ”

I na koniec przedstawiamy domek Atlant , który najbardziej przypomina polskie domy
”
z dwuspadowym dachem. Możemy zrobić
wejście do domku na dłuższej ścianie (tak jak niżej)
” ścianie, która byłaby całkowicie przeszklona. Wielkość domku do wyboru (poniżej
lub na krótszej
pokazany 48 m²). W podstawowej wersji mamy mniejszy salon z aneksem kuchennym łazienkę
i dwa pokoje. Pamiętaj, że sam wybierasz wyposażenie i ułożenie wnętrza.

EKO

STANDARD

PREMIUM
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Ja zamówi dome ?
Spotykamy się w siedzibie naszej
ﬁrmy lub ustalamy wszystko
mailowo, a umowę wysyłamy
kurierem

Podpisujemy umowę i wpłacasz
30% zadatku od ustalonej ceny

Wybierasz model domku

Wpłacasz pozostałe 70% ceny
domku

Produkujemy domek

Wybierasz wariant wyposażenia

Cieszysz się swoim nowym domkiem :)
Na każdy domek robimy indywidualną wycenę!

Jeśli chcesz szczegółowo
skonﬁgurować swój domek to
zapraszamy do zapoznania się z
Katalogiem Wykończeń
i wypełnienia prośby o wycenę.
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Siedziba ﬁrmy:
Domwood.pl
ul. Rejowiecka 16
22-100 Chełm

Tel. 663 848 437
e-mail: biuro@domwood.pl

