
Wyposażenie / 
cena 

1500 zł za metr Od 1500 zł 
Do 2500 zł /metr 

Od 2500 zł 
Do 3500 zł/ metr 

Od 3500 zł 
Do 4500 zł/ metr 

Rama Stalowa 
malowana 1 raz 
podkładem 

Stalowa 
malowana 3 
krotnie  

Stalowa 
malowana 3 
krotnie  

Stalowa 
ocynkowana 
ogniowo 

Konstrukcja 
domku ściany 
zewnętrzne dach 
podłoga 

Drewno grubośd 
ścian 5 cm  
podłoga 10 cm 
dach 10 cm  
Poszycie ścian  
płyta osb 10mm  

Drewno grubośd 
ścian 10 cm 
Podłoga 10 cm 
Dach 10 cm 
Poszycie ścian  
Płyta osb 12 mm 

Drewno grubośd 
ścian 10 cm 
Podłoga 15 cm 
Dach 15 cm 
Poszycie ścian  
Płyta osb 12 mm 

Drewno gruboośd 
ścian 10 cm 
Podłoga 15 cm 
Dach 15 cm 
Poszycie ścian 
płyta osb 12 mm 

Ocieplenie 
izolacje  

Wełna 5 cm 
ściany,  podłoga i 
dach 10 cm  

Wełna 10 cm folia 
płyta osb 12 mm 
obustronnie  

Wełna 10 cm 
ściany zewn. 
15 cm podłoga i 
dach , 5 cm ściany 
wewnętrzne, 
wszędzie 
obustronnie  folia 
izolacyjna 

Wełna 10 cm 
ściany zewn. 
15 cm podłoga i 
dach , 5 cm ściany 
wewnętrzne, 
wszędzie 
obustronnie  folia 
izolacyjna 

elewacja panel PCV biały Panel PCV wg 
koloru  

Siding lub 
boazeria  wg 
projektu dowolny 
kolor i producent 

Siding lub 
boazeria  wg 
projektu dowolny 
kolor i producent 

okna Plastikowe białe  
1 szt na 
pomieszczenie  

Plastikowe białe 
ilośd wg projektu  

Plastikowe lub 
aluminiowe kolor 
dowolny wg 
palety 
producenta  

Plastikowe lub 
aluminiowe kolor 
dowolny wg 
palety 
producenta 

Drzwi wewn Brak  Mdf płaskie białe  Dowolne wg 
projektu  

Dowolne wg 
projektu  

Okladzina ścian  brak Panel PCV   płyta 
laminowana kolor 
dowolny wg 
palety  

Płyta laminowana 
kolor dowolny wg 
palety 

Instalacja el 1 punkt na 
pomieszczenie  

Tak Wg projektu Tak Wg projektu  Tak Wg projektu  

Instalacja wod 
kan 

brak Tak Wg projektu Tak Wg projektu Tak Wg projektu 

ogrzewanie brak Gniazda 
elektryczne 
przygotowane w 
każdym 
pomieszczeniu po 
1 szt  

Kominek 
elektryczny w 
salonie , 
podłogowe folia 
grafitowa ,lub c.o. 
gazowe 
(instalacja 
 bez pieca 
 i grzejników  ) 

Kominek 
elektryczny w 
salonie , 
podłogowe folia 
grafitowa , 
dodatkowo w 
ścianach 
przygotowane 
gniazda pod 
grzejniki 
elektryczne ,lub 
c.o. gazowe 
,kompletne 



łącznie z 
grzejnikami oraz 
piecem 2 
funkcyjnym  

Wentylacja  brak Łazienka i kuchnia  Tak Wg projektu Tak wg projektu  

klimatyzacja brak brak 1 szt w salonie  Tak wg projektu 

Rolety zewn brak brak brak Tak wg projektu 

podłogi Płyta osb 18 mm Płyta osb 22 mm 
wykładzina PCV 
wg projektu 

Płyta osb 22 mm 
wyklładzina PCV 
wg projektu w 
dowolnym 
kolorze oraz 
gatunku 

Płyta osb 22 mm 
wyklładzina PCV 
wg projektu w 
dowolnym 
kolorze oraz 
gatunku 

Schodki  brak brak Tak Wg projektu Tak wg projektu 

taras brak brak Tak Wg projektu Tak wg projektu 

Oświetlenie  1 punkt na 
pomieszczenie  

Wg projektu Wg projektu   Tak nowoczesne 
energooszczędne 
kompletne LED w 
pełni wyposażone 
w lampy, żarówki  

alarm brak brak Tak Wg projektu Tak wg projektu 

Sprzęt agd brak brak Tak Wg projektu  płyta indukcyjna, 
kuchenka 
mikrofalowa oraz 
piekarnik w 
zabudowie, 
pochłaniacz  

Sprzęt av brak brak Tak Wg projektu TV LED 50 cali w 
salonie , zestaw 
kina domowego 

Meble kuchnia brak brak Tak Wg projektu Pełne 
umeblowanie 
meble w 
zabudowie  

Meble salon brak brak Tak wg projektu Kanapa 
rozkładana w 
dowolnym stylu 
kolorze i 
materiale , ława, 
dodatkowe 
oświetlenie, półka 
TV  

Meble sypialnia brak brak brak Łóżka , nakastliki 
szafy 
 w zabudowie  

Łazienka 
wyposażenie 

brak brak brak Wanna lub kabina 
prysznicowa , 
toaleta , 
umywalka , szafka 
, pralka  

Fotowoltanika  brak brak brak Tak wg projektu 



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


