Rybnik, 2022

tel. 883 208 820

OFERTA WSTĘPNA NA BUDOWĘ DOMU W TECHNOLOGII YTONG

PROJEKT: DOM MODERN

LINK DO PROJEKTU ZNAJDZIESZ TU:
https://domza300tys.pl/dom-modern/

PRZYJĘTA POWIERZCHNIA PODŁOGI DO WYCENY:

90 m2

TEN DOM MOŻE BYĆ GOTOWY W 6 MIESIĘCY

Tą ofertę przygotowała dla Ciebie Marcelina
Masz pytania? Zadzwoń: 883 208 820

tel. 883 208 820

WYBUDUJEMY TWÓJ DOM ZA JEDYNIE 300 000 zł!

CIEPŁY I KOMFORTOWY

TUTAJ ODPOCZNIESZ

Nasza specjalna oferta na dom o powierzchni
90 m2 zapewnia najlepsze materiały
i wykonanie w przystępnej cenie.
Jest to idealna alternatywa do mieszkania, ale
z wielkim plusem w postaci ogrodu!
Wszyscy będą Ci zazdrościć!

NAJLEPSZE MATERIAŁY
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WYBUDUJEMY TWÓJ DOM ZA JEDYNIE 300 000 zł!
CIEPŁY I KOMFORTOWY

TUTAJ ODPOCZNIESZ

Nasza specjalna oferta na dom o powierzchni
90 m2 zapewnia najlepsze materiały
i wykonanie w przystępnej cenie.
Jest to idealna alternatywa do mieszkania, ale
z wielkim plusem w postaci ogrodu!
Wszyscy będą Ci zazdrościć!

NAJLEPSZE MATERIAŁY
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ZAKRES PRAC BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII YTONG ENERGO ULTRA+
PŁYTA FUNDAMENTOWA:
•
•

•
•
•
•
•

•

usunięcie warstwy nienośnej gruntu o grubości do 30 cm,
z odwozem gruntu z wykopu do 10 m,
wykonanie odpowiednio zagęszczonej podbudowy płyty
fundamentowej z tłucznia dolomitowego frakcji 0,0 – 31,0 mm
oraz podsypki piaskowej Is>0,9 o grubości łącznej 40 cm.
wykonanie hydroizolacji membraną paroszczelną,
ułożenie podejść kanalizacyjnych i wyprowadzenie przepustów
kanalizacyjnych poza obręb płyty,
ułożenie i wyprowadzenie przepustu instalacji przyłącza wody
w płycie (1szt),
ułożenie i wyprowadzenie przepustu instalacji elektrycznej w płycie
(1szt),
wykonanie płyty fundamentowej grubości 20 cm, zbrojonej
prętami stalowymi Ø6 dwuwarstwowo, obwodowo dozbrojenie
wieńcem z prętów Ø12,
wykonanie uziomu instalacji elektrycznej.

Oferta nie uwzględnia wykonania tarasów, schodów zewnętrznych i drenażu opaskowego.
Przyjęto posadowienie płyty na gruntach zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Nie uwzględniono zabezpieczeń na szkody górnicze. Przyjęto 40 cm grubości podbudowy
pod fundamentem i utwardzenie dolomitem opaski wokół fundamentu do 100cm.
W przypadku warunków gruntowych wymagających grubszej podbudowy (np. na skutek
znacznego nachylenia terenu) koszty etapu mogą ulec zmianie.

tel. 883 208 820

STAN PODSTAWOWY
ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
•
•

ŚCIANY DZIAŁOWE
•

izolacja pozioma pod ścianami konstrukcyjnymi
i działowymi membraną paroszczelną,
ciepłe, zewnętrzne ściany konstrukcyjne z betonu komórkowego
YTONG o gr. 36,5 cm, klasy ENERGO ULTRA +. Ten bloczek stanowi
izolację termiczną budynku, jest to najcieplejszy dostępny na rynku
materiał konstrukcyjny do budowania domów – współczynnik
przenikania ciepła U = 0,19 W/m2K.

WENTYLACJA
•
•
•

STROP
•

konstrukcja stropu zgodna z projektem konstrukcyjnym
(z drewna KVH),

DACH
•
•
•
•

więźba dachowa z drewna KVH,
pokrycie dachu dachówką betonową CREATON GÖTEBOR
lub BRAAS celtycka lumino w kolorze grafitowym,
obróbki blacharskie,
montaż rynien PCV oraz rur spustowych.

ściany działowe z bloczka komórkowego YTONG gr. 10 cm
murowane na piance.

fot. Xella

ciepłe kominki wentylacyjne do kuchni i łazienki,
kominek odpowietrzający kanalizację,
nawietrzaki higrosterowalne Aereco lub Ventair.

tel. 883 208 820

STAN PODSTAWOWY
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
•

Okna PVC 3 szybowe, 6 komorowe okna wyposażone
w nawietrzaki higrosterowalne Aereco lub Ventair
(wyłączone w przypadku wentylacji mechanicznej).
W standardzie kolor biały.

•

Okna niestandardowe podlegają indywidualnym wycenom.
Kalkulacja uwzględnia okna otwierane standardowo
w ilości: salon – jedno okno zwykłe i jedno balkonowe
podwójne, pozostałe pomieszczenia – jedno okno lub
drzwi balkonowe pojedyncze na pokój.

•

Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe do wyboru z katalogu
(w cenie drzwi do 2200 zł netto).

fot. www.termoprofil.eu

KOSZT STAN PODSTAWOWY:
300 000 PLN
Podane ceny są cenami netto (+8%VAT)

tel. 883 208 820

OPCJE DODATKOWE
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA I ELEKTRYCZNA
– opcja nie wliczona w koszt budowy domu
•
•

instalacja wod.-kan.– niezbędne podejścia w kuchni i
łazience,
instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazda elektryczne
– 1 punkt świetlny na pomieszczenie, 4 gniazda.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE I POSADZKI
– opcja nie wliczona w koszt budowy domu
•
•
•
•
•
•

ogrzewanie podłogowe rura Pex.Al.Pex,
szafki z rozdzielaczami i niezbędnym osprzętem w całym
domu,
izolacja przeciwwilgociowa zgodnie z projektem,
styropian EPS100 gr. 20 cm,
folia ekranująca pod wylewkę,
wylewka końcowa.

WYKOŃCZENIE DOMU Z ZEWNĄTRZ:
– opcja nie wliczona w koszt budowy domu
•
•
•

wykończenie elewacji siatką o podwyższonej
wytrzymałości HARD i podwójną warstwą kleju
szpalety okienne wykończone styropianem i siatką
w kleju, narożniki z siatką,
tynk sylikonowy KABE w wybranym dowolnym
kolorze z 1 grupy kolorystycznej, pozostałe kolory
za dopłatą,
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OPCJE DODATKOWE
WYKONANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ
I ELEKTRYCZNEJ
CZNEJ
WYKONANIE INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
WRAZ Z WYLEWKĄ KOŃCOWĄ I STYROPIANEM

39 000 PLN
39 000 PLN

DODATKOWY PUNKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

350 PLN

DODATKOWY PUNKT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

540 PLN

DOPŁATA DO ZMIANY BLOCZKA YTONG o gr.36,5cm
na YTONG o gr. 48cm, klasy ENERGO ULTRA +

26 500 PLN

WYKOŃCZENIE ELEWACJI

23 000 PLN

DOCIEPLENIE POŁACI DACHU PIANĄ PUR 20cm

12 000 PLN
Podane ceny są cenami netto (+8%VAT)

tel. 883 208 820

ZAKRES PRAC BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII DREWNIANEJ SZKIELETOWEJ
PŁYTA FUNDAMENTOWA:
•
•

•
•
•
•
•

•

usunięcie warstwy nienośnej gruntu o grubości do 30 cm,
z odwozem gruntu z wykopu do 10 m,
wykonanie odpowiednio zagęszczonej podbudowy płyty
fundamentowej z tłucznia dolomitowego frakcji 0,0 – 31,0 mm
oraz podsypki piaskowej Is>0,9 o grubości łącznej 40 cm.
wykonanie hydroizolacji membraną paroszczelną,
ułożenie podejść kanalizacyjnych i wyprowadzenie przepustów
kanalizacyjnych poza obręb płyty,
ułożenie i wyprowadzenie przepustu instalacji przyłącza wody
w płycie (1szt),
ułożenie i wyprowadzenie przepustu instalacji elektrycznej w płycie
(1szt),
wykonanie płyty fundamentowej grubości 20 cm, zbrojonej
prętami stalowymi Ø6 dwuwarstwowo, obwodowo dozbrojenie
wieńcem z prętów Ø12,
wykonanie uziomu instalacji elektrycznej.

Oferta nie uwzględnia wykonania tarasów, schodów zewnętrznych i drenażu opaskowego.
Przyjęto posadowienie płyty na gruntach zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Nie uwzględniono zabezpieczeń na szkody górnicze. Przyjęto 40 cm grubości podbudowy
pod fundamentem i utwardzenie dolomitem opaski wokół fundamentu do 100cm.
W przypadku warunków gruntowych wymagających grubszej podbudowy (np. na skutek
znacznego nachylenia terenu) koszty etapu mogą ulec zmianie.
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STAN PODSTAWOWY
ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
•
•
•

izolacja pozioma pod ścianami konstrukcyjnymi
i działowymi membraną paroszczelną,
konstrukcja ścian zewnętrznych z drewna konstrukcyjnego
KVH o grubości 20 cm,
ściany zewnętrzne wypełnione pianką PUR.

WENTYLACJA
DACH
•
•
•

STROP

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA I ELEKTRYCZNA

konstrukcja stropu zgodna z projektem konstrukcyjnym (z drewna
ŚCIANY
KONSTRUKCYJNE
KVH),

•
•

•

DACH
więźba dachowa z drewna KVH,
pokrycie dachu dachówką betonową CREATON GÖTEBORG
lub BRAAS celtycka lumino w kolorze grafitowym,
• STROP
docieplenie połaci dachu pianką PUR.
• obróbki blacharskie,
• montaż rynien PCV oraz rur spustowych.
•
•

ŚCIANY DZIAŁOWE
•

ciepłe kominki wentylacyjne do jednej kuchni i jednej
łazienki,
kominek odpowietrzający kanalizację,
nawietrzaki higrosterowalne Aereco lub Ventair

ściany działowe z drewna KVH

instalacja wod.-kan.– niezbędne podejścia w kuchni i łazience,
instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazda elektryczne – 1
punkt świetlny na pomieszczenie, 4 gniazda, skrzynka
(bezpieczniki, 1 wyłącznik różnicowo-prądowy oraz niezbędne
zabezpieczenia nadnapięciowe).

WYKOŃCZENIE DOMU Z ZEWNĄTRZ:
•
•

•

wykończenie elewacji siatką o podwyższonej wytrzymałości
HARD i podwójną warstwą kleju
szpalety okienne wykończone styropianem i siatką w kleju,
narożniki z siatką,
tynk sylikonowy KABE w wybranym dowolnym kolorze z 1
grupy kolorystycznej, pozostałe kolory za dopłatą,
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STAN PODSTAWOWY
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
•

Okna PVC 3 szybowe, 6 komorowe okna wyposażone
w nawietrzaki higrosterowalne Aereco lub Ventair
(wyłączone w przypadku wentylacji mechanicznej).
W standardzie kolor biały.

•

Okna niestandardowe podlegają indywidualnym wycenom.
Kalkulacja uwzględnia okna otwierane standardowo
w ilości: salon – jedno okno zwykłe i jedno balkonowe
podwójne, pozostałe pomieszczenia – jedno okno lub
drzwi balkonowe pojedyncze na pokój.

•

Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe do wyboru z katalogu
(w cenie drzwi do 2200 zł netto).

fot. www.termoprofil.eu

KOSZT STAN PODSTAWOWY:
300 000 PLN
Podane ceny są cenami netto (+8%VAT)

tel. 883 208 820

OPCJE DODATKOWE

OGRZEWANIE PODŁOGOWE I POSADZKI
– opcja nie wliczona w koszt budowy domu
•
•

•
•
•
•

ogrzewanie podłogowe rura Pex.Al.Pex,
szafki z rozdzielaczami i niezbędnym osprzętem w całym
domu,
izolacja przeciwwilgociowa zgodnie z projektem,
styropian EPS100 gr. 20 cm
folia ekranująca pod wylewkę,
wylewka końcowa.

POMPA CIEPŁA
•

pompa ciepła LG/SAMSUNG 5,5 kW, z zbiornikiem
CWU i całym niezbędnym osprzętem

tel. 883 208 820

OPCJE DODATKOWE
WYKONANIE INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
WRAZ Z WYLEWKĄ KOŃCOWĄ I STYROPIANEM

39 000 PLN
3 000 PLN

SKRZYNKA BEZPIECZNIKOWA

DODATKOWY PUNKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

320 PLN

DODATKOWY PUNKT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

470 PLN
39 500 PLN

POMPA CIEPŁA LG LUB SAMSUNG

Podane ceny są cenami netto (+8%VAT)

TĄ OFERTĘ PRZYGOTOWAŁA DLA CIEBIE MARCELINA
CHĘTNIE ODPOWIE NA WSZELKIE TWOJE PYTANIA
Z NAMI NIE MUSISZ SIĘ BAĆ CAŁEGO PROCESU
BUDOWY

883 208 820

biuro@domza300tys.pl

Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter zaproszenia do zawarcia umowy na warunkach określonych
szczegółowo przez strony w przyszłości. Wycena ma na celu przedstawienie orientacyjnej wartości robót zmierzających do wybudowania domu mieszkalnego. Koszt budowy jest
uzależniony od wielu czynników i może ulec zwiększeniu, m.in. w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych, usług transportowych, koniecznością przeprowadzenia
robót dodatkowych, które nie zostały wcześniej przewidziane, warunków gruntowych, które mogą wymagać zastosowania innych rozwiązań technicznych lub technologii budowy.
Wycena nie obejmuje w szczególności kosztów: 1. opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę,2. przygotowania projektu zagospodarowania
terenu,3. badań geotechnicznych,4. sporządzenia mapy do celów projektowych,5. usług geodety,6. kosztów przyłączenia mediów,7. białego montażu,8. prac wykraczających poza
obrys bryły budynku (tj.: tarasy, podjazdy, ogrodzenia) oraz daszków wystających, balkonów, okien dachowych i bram garażowych, parapetów, drzwi i ościeżnic wewnętrznych,8.
montażu instalacji C.O, elektrycznej, wod.-kan. i zamykania ścian wewnętrznych budynku. W cenie zawarte są okna otwierane standardowo w ilości: salon – jedno okno zwykłe i
jedno balkonowe podwójne, pozostałe pomieszczenia – jedno okno lub drzwi balkonowe pojedyncze na pokój. Większa ilość okien w pomieszczeniu, drzwi balkonowe przesuwne,
duże przeszklenia lub okna o nietypowych kształtach są dodatkowo płatne i wyceniane indywidualnie. Przy wycenie uwzględniono ceny materiałów i urządzeń wysokiej jakości
oraz warunki gruntowe i terenowe nie wymagające prac dodatkowych. Do wyceny została przyjęta robocizna za fundament płytowy, bez szkód górniczych i innych zjawisk
geotechnicznych które mogą wpłynąć na podwyższenie ceny. Do ceny fundamentu należy doliczyć materiały budowlane według zużycia. Ostateczny koszt realizacji zostanie
przedstawiony po uzgodnieniu szczegółowego zakresu prac i materiałów, oraz zapoznaniu się z warunkami gruntowymi i terenowymi. Firma SUPERDOM.PL zastrzega sobie
możliwość do modyfikacji technologii SUPERDOM. Wycena jest ważna 1 dzień.

