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BIODOMEK to system prefabrykowanych modułów mieszkalnych o podwyższonym standardzie, 
wykonywanych w większości z ekologicznych, zdrowych i naturalnych materiałów. Wszystko to po to, byś czuł 
się komfortowo i Twoje otoczenie było dla Ciebie zdrowe. System zaprojektowaliśmy też tak, by można było 
moduły przewozić z miejsca na miejsce (w przypadku 1, 2 modułów) lub gdy osiądziesz, gdzieś na stałe - 
rozwijać założenie poprzez dodawanie (i odejmowanie) kolejnych elementów z boku lub na dachu.  W 
przypadku przewożenia, fundamenty są całkowicie demontowalne i na działce nie pozostaje ślad po budynku. 
Prawda, że super? Gotowi na przygodę? Zobaczcie, co oferujemy.  :) 
 

 

 

 

OPCJE PARTEROWE  

Zobacz rzuty budynków na: https://www.biodomek.pl/rzuty 

 

Nazwa 
(liczba z 
przodu 
oznacza 
liczbę 
modułów) 

Pow.  zabudowy  
(w nawiasie podano 
pow. użytkową) 

Stan surowy zamknięty  Stan surowy zamknięty 
plus 

Stan deweloperski 

cena netto cena brutto 
z 8% VAT 

cena netto cena brutto 
z 8% VAT 

cena netto cena brutto 
z 8% VAT 

1A  18,00 (12,29) m
2
 47 000 zł 50 760 zł 52 000 zł 56 160 zł 60 000 zł 64 800 zł 

2A 35,00 (27,12) m
2
 77 000 zł 83 160 zł 86 000 zł 92 880 zł 101 000 zł 109 080 zł 

3A-01 52,04 (41,00) m
2
 112 000 zł 120 960 zł 129 000 zł 139 320 zł 146 000 zł 157 680 zł 

3A-02 52,04 (41,00) m
2
 109 000 zł 117 720 zł 127 000 zł 137 160 zł 145 000 zł 156 600 zł 

4A 69,04 (54,91) m
2
 134 000 zł 144 720 zł 158 000 zł 170 640 zł 190 000 zł 205 200 zł 

5A 86,04 (69,59) m
2
 161 000 zł 173 880 zł 189 000 zł 204 120 zł 225 000 zł 243 000 zł 

6A 103,04 (84,11) m
2
 190 000 zł 205 200 zł 220 000 zł 237 600 zł 265 000 zł 286 200 zł 

 

 

https://www.biodomek.pl/rzuty
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OPCJE PIĘTROWE 

Zobacz rzuty budynków na: https://www.biodomek.pl/rzuty 

 

Nazwa 
(liczba z 
przodu 
oznacza 
liczbę 
modułów) 

Pow.  zabudowy  
(w nawiasie podano 
pow. użytkową) 

Stan surowy zamknięty  Stan surowy zamknięty 
plus 

Stan deweloperski 

cena netto cena brutto 
z 8% VAT 

cena 
netto 

cena brutto 
z 8% VAT 

cena netto cena brutto z 
8% VAT 

2B 18,05 (24,79) m
2
 92 000 zł 99 360 zł 98 000 zł 105 840 zł 105 000 zł 113 400 zł 

3B 40,92 (40,38) m
2
 122 000 zł 131 760 zł 131 000 zł 141 480 zł 160 000 zł 172 800 zł 

9B 103,12 (126,96) m
2
 289 000 zł 312 120 zł 319 000 zł 344 520 zł  342 000 zł 369 360 zł 

 

CZY TO WSZYSTKIE KOSZTY?  

Prawie :) Moduły muszą jeszcze tylko dojechać na działkę, ale to już nieduży koszt. W zależności od odległości , 
np. dowiezienie do Zgorzelca wyniesie około 2-5 tys. złotych (4zł netto za kilometr w jedną stronę) dla dwóch 
modułów. Przy większej ilości modułów transport wyceniamy indywidualnie. 

  
 
CO ZYSKUJĘ WYBIERAJĄC BIODOMEK? 
Przede wszystkim spokojną głowę. Wszystko zrobimy na gotowo włącznie z formalnościami projektowymi i 
fundamentami. Przyjedziemy z modułami na działkę i je zamontujemy. Od razu przekażemy Ci klucze do 
Twojego wymarzonego, przytulnego i miłego BioDomku.  
 

https://www.biodomek.pl/rzuty
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CO ZAWIERAJĄ POSZCZEGÓLNE OPCJE?  

Stan surowy zamknięty: 

- fundamenty punktowe metalowe, wkręcane wraz z montażem, 

- konstrukcja drewniana z drewna suszonego klejonego KVH 16cm, od środka wykończona 
płytami OSB EKO (klejonymi bez udziału formaldehydów), a od zewnątrz płytą drzewną  DWD   
otwartą dyfuzyjne (pełniącą funkcję wiatroizolacji), 

- ocieplenie ścian, podłogi i dachu ekologiczną izolacją wdmuchiwaną z celulozy (certyfikat 
Nature Plus), deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,037 W/mK, U ścian = 0,19 
[W/m²·K], U Dachu i podłogi = 0,18 [W/m²·K] - BioDomek spełnia obecne wymagania odnośnie 
izolacyjności cieplnej przegród dla budynków mieszkalnych, 

- wykończona elewacja wentylowana z naturalnych desek modrzewiowych olejowanych 
naturalnymi olejami  

- wykończony dach - membrana dachowa z EPDM wraz z obróbkami blacharskimi i odpływem,  

- drzwi zewnętrzne drewniane, malowane farbami wodnymi, nietoksycznymi, z okuciami 
antywłamaniowymi i klamką, 

- witryny szklane zgodne z projektem, pakiet dwuszybowy wypełniony argonem z ramką ciepłą, 
od zewnątrz szyba hartowana, bezpieczna (U szyby = 1,1W/m²·K), 

- okna drewniane zgodne z projektem (U szyby = 1,1W/m²·K), 

- uszczelnienia z wełny owczej / miejscami z pianki poliuretanowej oraz uszczelnienia budynku 
taśmami izolacyjnymi beko (zapewnienie szczelności budynku), 

- przejścia rur wentylacyjnych, kanalizacyjnych i wodnych przez konstrukcję, 

- dla opcji typowych BioDomków, zamieszczonych na stronie - zgłoszenie budynku do urzędu (1-
2 moduły parterowe). Dla większych domków - złożenie projektu o pozwolenie na budowę z 
projektem zagospodarowania terenu i podstawowymi przyłączami (woda, kanalizacja, prąd). 

 

Stan surowy zamknięty Plus: 

- zakres stanu surowego zamkniętego, 

- ściany działowe wewnętrzne o drewnianej konstrukcji szkieletowej, wypełnione izolacją 
akustyczną z wełny drzewnej bądź ekologicznej celulozy, wykończone płytami OSB EKO 
(klejonymi bez udziału formaldehydów), 

- stolarka drzwiowa, drewniana wewnętrzna wg projektu wraz z klamkami i zamkami. 

 

Stan deweloperski: 

- zakres stanu surowego zamkniętego Plus, 

- instalacje elektryczne z lampami, gniazdkami w kolorze białym, 

- instalacje wewnętrzne wodne i kanalizacyjne bez armatury i białego montażu, 

- wykończenie ścian wewnętrznych płytami GK ogniochronnymi 12,5mm ( w łazience i kuchni - 
płyty wodoodporne) wraz z gładziami i malowaniem naturalnymi farbami glinianymi (w 
łazience wapiennymi), 

- wykończenie podłóg naturalnymi deskami drewnianymi, modrzewiowymi. 

 

KTÓRĄ OPCJĘ WYBRAĆ?  
Jeśli mobilność jest dla Ciebie kluczową rzeczą, polecamy skorzystać z opcji najbardziej zaawansowanej, czyli 
stanu deweloperskiego. Jeśli mobilność nie jest dla Ciebie ważna, polecamy wybrać opcję Stan surowy 
zamknięty Plus, gdyż wykonanie instalacji wspólnych dla połączonych modułów na działce może okazać się 
bardziej korzystne cenowo. Pamiętaj też, że im więcej modułów kupujesz, tym jest taniej. Zawsze małe domki 
są najdroższe w przeliczeniu na jeden metr powierzchni użytkowej.  
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INNE PRZYDATNE INFORMACJE:  
 
Gwarancja:  

- gwarancja na konstrukcję drewnianą - 5 lat, Gwarancja na domek na błędy ukryte - 2 lata, 
- gwarancja na membranę EPDM (dachową) - 3 lata na szczelność (poza uszkodzeniami 

mechanicznymi), żywotność membrany 50 lat, 
- 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, 
drzwi drewniane zewnętrzne muszą być osłonięte przed bezpośrednim kontaktem z deszczem).  

 

Co inwestor powinien dostarczyć przed podpisaniem umowy i ostateczną wyceną? 
- Informację o lokalizacji działki i dojeździe, 
- badania geotechniczne gruntu w miejscu posadowienia domku (2-3 odwierty)  
- wypis i wyrys z planu miejscowego / warunki zabudowy dla działki, wypis i wyrys z ewidencji gruntów 

dla działki, aktualną mapę do celów projektowych (dla opcji pozwolenia na budowę) bądź aktualną 
mapę zasadniczą (do zgłoszenia) 

- informację, którą opcję BioDomku wybiera :)  

 

Co należy przygotować na działce:  

- wytyczenie fundamentów przez geodetę wg wskazań projektanta (rysunek przekazany przez 
BioDomek) oraz zatrudnienie kierownika budowy (dla opcji pozwolenia na budowę), 

- przyłącza. I tylko tyle :). Resztą zajmiemy się sami. Domek można też postawić bez przyłączy.  
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OPCJE DODATKOWE dla domków o standardzie lux: 
 

- opcja opalanej elewacji (czarna decha) - 1900 zł netto/moduł, 
- daszek szklany nad wejściem 90x150cm z montażem - 1900 zł netto/szt, 
- taras drewniany (deski modrzewiowe 28 mm, legary drewniane, fundamenty punktowe stalowe) - 

300zł netto/m
2  

tarasu; schody do tarasu zgodnie z projektem - 600zł netto/szt, 
- mobilność modułów na stałe (pozostawienie zaczepów) - 1300zł netto /modułu. Zaczepy po dostawie 

są ściągane i mogą być zamontowane ponownie przy przewożeniu modułów, 
- toaleta kompostowa - jest możliwość instalacji w BioDomku toalety kompostowej z kompostownikiem 

pod domkiem. Dla takiej opcji ustawiamy inne przebicia w podłodze, 
- opracowanie innego rozkładu wnętrza i elewacji w systemie, dostosowanie przeszkleń do lokalizacji i 

wymagań inwestora, od 3000zł netto w zależności od ilości modułów, 
- opcja dachu skośnego nad modułem, z miniantresolą, dach o nachyleniu 30 stopni -  8500zł netto od 

modułu.  
 

Popatrz, ile jest możliwości! Daj znać, co Ty na to. Jeśli jednak nie znalazłeś opcji, która Cię interesuje, z miłą 
chęcią ją dla Ciebie wycenimy. Po prostu skontaktuj się z nami.  
 

Pozdrawiamy ciepło i do zobaczenia! 

Magdalena Górska 
Moritz Reichert 
www.biodomek.pl 
biodomek1@gmail.com 


