
Prawie 30 lat  
doświadczenia
w produkcji domów modułowych.

Domeny linii „OPTIMA”to:
rozsądna cena 
szybka realizacja
dostępność w leasingu

PROJEKT 
OPTIMA

Projekt Optima to produkt bazujący na 5 mo-
dułach A, B, C, D i E, które w dowolny sposób 
można ze sobą konfigurować.

Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy stworzyć budynek od-
powiadający naszym potrzebom dostawiając kolejne mo-
duły. W ofercie znajdują się również 2 projekty obiektów 
jednomodułowych. Bazę modułów stanowi rama stalowa 
szkieletowo-modułowa widoczna wewnątrz każdego modu-
łu, przez co obiekty te zalicza się do przenośnych. 
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OPTIMA - MODUŁY:

PROJEKT OPTIMA
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ŁĄCZ MODUŁY, ABY UZYSKAĆ IDEALNĄ PRZESTRZEŃ DLA TWOJEGO BIZNESU.

OPTIMA - BUDYNKI JEDNOMODUŁOWE:
WYBIERZ JEDEN Z DWÓCH PROJEKTÓW BUDYNKU JEDNOMODUŁOWEGO OPTIMA.
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MODUŁ B

MODUŁ F MODUŁ G

• Długość całkowita: 5850 mm
• Szerokość modułu: 2620 mm
• Wysokość wewnętrzna w najniższym punkcie: 2500 mm

WYMIARY MODUŁÓW:

WYMIARY BUDYNKÓW:
• Długość całkowita: 5850 mm
• Szerokość jedno-modułowego budynku: 2825 mm
• Wysokość wewnętrzna w najniższym punkcie: 2500 mm
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Dwa moduły (moduły D + A).

Trzy moduły (moduły D + C + A).

Cztery moduły (moduły D + C + B + A).

BUDYNKI JEDNOMODUŁOWE

KOMBINACJE MODUŁÓW:

PROJEKT OPTIMA

moduł FModuł GMODUŁ ADMODUŁ ACD

MODUŁ ABCD
Tego nie wrzucamy bo nie mamy wizki 

moduł FModuł GMODUŁ ADMODUŁ ACD

MODUŁ ABCD
Tego nie wrzucamy bo nie mamy wizki 

moduł FModuł GMODUŁ ADMODUŁ ACD

MODUŁ ABCD
Tego nie wrzucamy bo nie mamy wizki 

moduł FModuł GMODUŁ ADMODUŁ ACD

MODUŁ ABCD
Tego nie wrzucamy bo nie mamy wizki 

Moduł F Moduł G
moduł FModuł GMODUŁ ADMODUŁ ACD

MODUŁ ABCD
Tego nie wrzucamy bo nie mamy wizki 
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Konstrukcja dachu wykonana jest z profili stalowych  pomalowanych dwuskładnikowym podkładem i farbą nawierzch-
niową, jest ona widoczna wewnątrz obiektu. Cała konstrukcja posiada wypełnienie ze stali. Dach jednospadowy z wi-
docznym spadkiem na jedną stronę. Połać dachową stanowi płyta warstwowa dachowa z rdzeniem styropianowym o 
przenikalności U=0,37 W/m2xK.

Moduły posiadają odcięcie wody, umożliwiając swobodny spadek wody z dachu.

DACH

Podłogę obiektu stanowi rama stalowa malowana podkładem i farbą dwuskładnikową. Wypełnienie ramy to profile 
stalowe pokryte płytą warstwową z wkładem styropianowym 100 mm o przenikalności U=0,37 W/m2xK. Spód podłogi 
stanowi blacha 0,5 mm chroniąca przed gryzoniami. Posadzkę zbudowana jest z płyty OSB o grubości 11 mm. Wykoń-
czenie podłogi to wykładzina PCV w kolorze szarym 

PODŁOGA

Zbudowane z płyty warstwowej, której okładzinę stanowi blacha płaska. Grubość ścianek działowych to 100 mm z wy-
pełnieniem styropianowym. 

ŚCIANKI DZIAŁOWE

Zewnętrzne okna typu FIX-nieotwierane, UR-uchylno rozwierane, wy-
konane z profili PCV Gealan w kolorze jednostronnym (antracyt/biały). 
Wkłady 2 szybowy o przenikalności cieplnej U=0,1 W/m2xK. 

Drzwi zewnętrzne wejściowe również są wykonane z profili PCV Gealan 
w kolorze jednostronnym (antracyt/biały) Szyba z wkładem 2 szybowym.

Wewnętrzne drzwi pełne marki Connemara .

OKNA I DRZWI 

Ściana wykonana z płyty warstwowej  z ociepleniem ze styropianu o przenikalności U=0,37 W/m2xK. Zarówno ze-
wnętrzną elewację jak i wnętrze stanowi blacha płaska będąca okładziną płyty warstwowej. 

ŚCIANY I ELEWACJA

PROJEKT OPTIMA
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Grawitacyjne kratki naścienne stanowią system wentylacyjny. W łazience znajduje się wyciąg mechaniczny.   

WENTYLACJA

Rozprowadzona w całym obiekcie w ścianach i suficie w rurze pcv karbowanej. 
Kompletna rozdzielnica z instalacją oświetleniową, gniazdami wtykowymi instalacją połączeń wyrównawczych, 
nisko-prądowych oraz uziomu. 
Oświetlenie zewnętrzne w postaci taśm led na daszku z przodu i tyłu. 

ELEKTRYKA 

Woda rozprowadzona w obiekcie rurami typu PEX 20. Zarówno po-
dejście wody jaki i odpływy kanalizacyjne znajdują się w podłodze. 
Wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne rozprowadzone są na-
wierzchniowo po obiekcie i zamaskowane blachą akrylową.
Łazienka wyposażona w miskę WC z dolnopłukiem marki Cersanit, 
umywalkę z szafką wraz z baterią oraz  prysznic systemowy z wysokim 
brodzikiem i baterią prysznicową marki. 
Kuchnia uzbrojona w zawory z wodą i odpływ.

WODA – KANALIZACJA I WYPOSAŻENIE

• Grzejnik elektryczny ręcznikowy w łazience.
• Grzejniki elektryczne 2,5 KW.
• Ogrzewanie wody odbywa się poprzez bojler elektryczny o pojemności 50L. 

OGRZEWANIE I CHŁODZENIE

PROJEKT OPTIMA



Przedstawiciel Handlowy Polska
Michał Syrek
+48 792-649-011

KONTAKT

tel:48792649011



