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Nowoczesne domki rekreacyjne WOODENFACTORY to doskonała oferta dla szukających własnego miejsca na letni 
wypoczynek, ale także alternatywa dla zamieszkania całorocznego w domku na zgłoszenie. Z nami wybudujesz dom 
dopasowany do swoich potrzeb, w wybranym standardzie wykończenia. Krótki termin realizacji, funkcjonalność, naturalne 
materiały i nowoczesny design sprawią, że poczujesz się komfortowo i wyjątkowo w swoim wymarzonym domu. 

DOM LETNISKOWY #9 
 

Powierzchnia: od 34 m2 

Wymiary domku: 3,8 x 9,2 m 

Grubość ścian: w zależności od wariantu 

Liczba pomieszczeń: 4 

Wysokość: 6 m 

Kąt dachu: 52° 
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DOSTĘPNE WARIANTY WYKOŃCZENIA 
 

Elementy wykończenia 
Wersja 

letniskowa 
Wersja 
zimowa 

Wersja 
całoroczna 

Konstrukcja szkieletowa 
   

Elewacja z modrzewia syberyjskiego 19mm Faza    
Wiatroizolacja    
Ocieplenie ścian wełna mineralną 10/15 cm 15/20 cm 20/20 cm 

Folia paroizolacyjna    
Boazeria ze świerku skandynawskiego 19mm (Faza) 
lub płyta GK nieszpachlowana    

Podłoga – panele laminowane    
Okna PCV dwuszybowe białe/antracyt    
Drzwi PCV dwuszybowe białe/antracyt    
Dach jednospadowy pokryty papą termozgrzewalną    
Orynnowanie, obróbka blacharska    
Instalacja elektryczna wewnątrz. domku    
Instalacja wod.-kan. w obrębie domku    
Ogrzewanie    
Wydzielenie kuchni i łazienki    
Wykończona łazienka    
Wyposażona kuchnia    
Drzwi wewnętrzne    
Antresola    
Schody na antresolę    
Barierka na antresoli    
Umeblowanie    
Montaż    

 
OPCJE DODATKOWO PŁATNE 
 
✓ usztywnienie domku płytą OSB 8mm 
✓ wydzielenie dodatkowych pomieszczeń 
✓ taras/zadaszenie trasu 
✓ drewniana podłoga 
✓ drzwi przesuwne 
✓ drzwi/okna aluminiowe l 
✓ elewacja Soft Line, Romb ½ 

 
Każdy domek można dowolnie modyfikować 
 

 

DREWNO C24 
 
Elementy konstrukcyjne naszych domów wykonane są  
z certyfikowanego drewna o wysokiej klasie 
wytrzymałościowej C24. Drewno to jest suszone 
komorowo do wilgotności 15-18%, jest ono wolne od 
wszelkich grzybów i insektów. 
 
 
ELEWACJA Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO 
 
Modrzew syberyjski dzięki wzrastaniu w surowym klimacie 
posiada małe przyrosty roczne co znacznie wpływa na 
jego trwałość i stabilność. Jest również znacznie mniej 
żywiczny od innych gatunków drewna. Deski elewacyjne  
z modrzewia syberyjskiego poprawnie zamontowane  
i zabezpieczone będą służyły przez dziesiątki lat. 
 
 
WEŁNA MINERALNA 
 
W zależności od wariantu wszystkie przegrody ocieplamy 
wełną mineralną o różnej grubości. Domy 
WOODENFACTORY w wariancie całorocznym spełniają 
wymagania dotyczące przenikalności cieplnej przegród 
na 2021 rok. 
 
 
STOLARKA OKIENNA PCV/ALUMINIOWA 
 
Na życzenie Klienta domy wyposażone są w bardzo 
wysokiej jakości okna PCV lub za dopłatą aluminiowe 
dwu- lub trzyszybowe. 
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