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Diamond Module Sp. z o. o. działa w oparciu
o markę DiamondModule, która jest
zarejestrowana w biurze patentowym już od
2013 roku oraz EUIPO - Urzędzie Unii
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
Firma specjalizuje się w budownictwie
modułowym. Domy mieszkalne, biura,
hotele, przedszkola, domy opieki są naszą
wizytówką. Te i inne projekty są już
zrealizowane na terenie Niemiec i Austrii. To
tysiące metrów kwadratowych powierzchni
użytkowej zrealizowanej do 2020 r.
W tym momencie rozwinęliśmy kolejną
gałąź w grupie Diamond Module, jaką są
całoroczne domy letniskowe o powierzchni
zabudowy do 35m2. Jest to szereg nowych
produktów jakie oferujemy naszym klientom
od
2020r.
w
ramach
programu
smALLinclusive.
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DOMY35

Nasza hala produkcyjna liczy 4 tys. m2. W jej
wnętrzu jesteśmy w stanie postawić nawet 3 kondygnacyjny budynek.

Lata doświadczeń w branży modułowej
przyczyniły się do wypracowania elastycznych
rozwiązań, dzięki którym możemy tworzyć
budynki o zróżnicowanej typologii i funkcji.

Łączna liczba pracowników na hali to 100
osób. W skład ekipy budowlanej wchodzi
kadra zarządzająca, brygadziści i specjaliści
poszczególnych gałęzi produkcji. Nad jakością
wykonaywanych modułów czuwa zespół
kontroli jakości oraz zewnętrzne firmy
certyfikujące.

Wśród naszych realizacji znajdziecie hotele,
przedszkola, obiekty zamieszkania zbiorowego,
jak również domy jednorodzinne i szeregowe.

SMART APARTMENTS
PROJEKTOWANIE

Nasze moduły docierają w różne zakątki Europy i nie
zamierzamy na tym poprzestać. Transportujemy nasze obiekty
drogą lądową i morską. Rozbudowane zaplecze logistyczne
otwiera nam drogę w kierunku nowych wyzwań.
Rozwój technologiczny pozwala nam tworzyć moduły o
niestandardowej geometrii, co pozwala dostosować się do
indywidualnych potrzeb klienta i niecodziennych wizji
architekta.

PRZEDSZKOLA

TRANSPORT

HOTELE

1. O NAS

Nasze projekty cechują się niepowtarzalnym
designem i dobrze dopracowanymi detalami.
To w połączeniu z najwyższej jakości
materiałami
budowlanymi kreuje nasz
indywidualny standard w budownictwie.
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1. Gotowy Projekt Domu z Katalogu
Dla naszych klientów przygotowaliśmy 7 typów
domów modułowych. Każdy z nich ma swój
niepowtarzalny charakter i styl. W katalogu
znajdziecie Państwo zarówno domy nowoczesne jak
i takie, które nawiązują do tradycyjnych archetypów.
Wszystkie prezentowane przez nas projekty domów
nie przekraczają 35m2 zabudowy co czyni je idealnym
rozwiązaniem dla szybkich inwestycji w sektorze
rekreacji indywidualnej.

2. Produkcja domów na hali
Na hali produkcyjnej odbywa się 90% procesu
budowlanego. Zapewnia to ciągłość prac,
zdecydowanie większą precyzję wykonania oraz
przyspiesza znacząco całą inwestycję.

3. Przygotowanie fundamentów i przyłączy instalacji

All

Budynek to wiele różnych elementów:
konstrukcja, izolacja, elewacja, wykończenie
wnętrza, detale, instalacje, technologia,
design, komfort, bezpieczeństwo itd. ...

Sm All

Małe, a raczej kompaktowe. Takie są nasze domy
letniskowe o powierzchni do 35m2 włącznie. Jak to
mówią: "Małe jest piękne" i to właśnie jesteśmy w
stanie udowodnić!

Sm All inclusive

Dopiero, gdy wszystkie elementy zaczynają
pasować i współgrać, możemy uznać, że to jest
właśnie to! Twój nowy, niepowtarzalny całoroczny
dom wypoczynkowy marki Diamond Module
SmAllinclusive.

2. IDEA SMALLINCLUSIVE - DOM 35

W tym czasie, gdy nasi fachowcy budują Wasze domy, macie czas,
by odpowiednio przygotować działkę, na której mają stanąć
gotowe moduły. Koniecznym jest wykonanie fundamentów według
wytycznych naszego działu projektowego oraz doprowadzenie w
odpowiednim miejscu przyłącza do sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej oraz elektrycznej.

4. Transport i montaż
Gdy moduły są już gotowe pozostaje tylko
transport i montaż. Twój nowy dom
przewieziemy i zamontujemy w ciągu 24h*.

5. Użytkowanie tego samego dnia
W dniu montażu otrzymasz od nas komplet kluczy
do domu i od tej chwili możesz cieszyć się swoimi
nowymi czterema kątami.

* Domy, które będą pokryte dachami spadzistymi wymagają dodatkowego dnia na montaż więźby dachowej, ale to dla nas nic trudnego!

TRWAŁOŚĆ

KOMFORT

BEZPIECZEŃSTWO

TYPE 05

JAKOŚĆ

POWTARZALNOŚĆ

PRZEKRÓJ BUDYNKU pusty
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02

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zaprojektowaliśmy nasze
domy tak, by w optymalny sposób zapewnić komfort ich
użytkowania przez cały rok. Składowymi osiągniętego standardu są
zarówno systemy ogrzewania i chłodzenia za pomocą pompy ciepła
PRZEKRÓJ
pusty
jak również odpowiednie
parametryBUDYNKU
przegród zewnętrznych.

smALLinclusive
Poszycie dachu - gont blaszany
Warstwa izolacji termicznej na dachu
płaskim to minimalnie 15cm wełny
mineralniej ułożonej poziomo na dachu.
Od wewnątrz dokładamy jeszcze 5cm
styropianu, co poprawia dodatkowo
parametry izolacyjne dachu.

Drewniana - prefabrykowana
więźba dachowa

Ściany zewnętrzne posiadają podwójną
izolację termiczną:
- zewnętrzna 15cm wełny mineralnej;
- wewnętrzna 5cm styropianu.

Pompa ciepła 5kW:
kanałowe ogrzewanie i chłodzenie

Odprowadzenie wody z dachu:
- rynny po obwodzie
- max. 4 rury spustowe

Zewnętrzna
jednostka
pompy ciepła

Przykładowy fundament
stopowy - prefabrykowany
(nie jest częścią oferty)

Stropy izolujemy również podwójnie:
- od spodu warstwa 10cm styroduru
- od środka 5cm styropianu.

3. TECHNOLOGIA I MOŻLIWOŚCI

astrzeżone: Treść, materiały i grafika są chronione prawem autorskim. Odpowiedzialność za własność ponosi DIAMONDMODULE.

Nasze domy dzięki zastowaniu odpowiednich warstw w przegrodach budowlanych oraz jakości wykonania mogą służyć
użytkownikom przez cały rok.
Wszelkie prawa zastrzeżone: Treść, materiały i grafika są chronione prawem autorskim. Odpowiedzialność za własność ponosi DIAMONDMODULE.
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Niewątpliwym atutem naszych domów jest możliwość swobodnego transportowania ich z miejsca na miejsce.
Ta mobilność pozwala elastycznie dostosować umiejscowienie obiektu na działce, bądź zmienić jego
lokalizację w dowolnym czasie. W ramach dodatkowej usługi będzie można zamówić do domu zestaw do
samodzielnego przemieszczania.

3. TECHNOLOGIA I MOŻLIWOŚCI

Jeśli chcielibyście osobiście poznać oferowane przez nas
produkty i utwierdzić się w przeświadczeniu o ich jakości
zapraszamy do odwiedzania naszych modeli pokazowych.
Wszystkie zawarte w katalogach egzemplarze są już
gotowe i można je zobaczyć.

smALLinclusive

Z myślą o przyszłych klientach przygotowaliśmy również 2
samochody do transportowania modeli pokazowych. Będą
one odwiedzać miasta i targi budowlane, by każdy miał
szanse zapoznać się marką Diamond Module na żywo.
Chętnie podczas odwiedzin opowiemy o naszym produkcie i
odpowiemy na pytania, które napewno pojawią się w trakcie
prezentacji.

ZAPRASZAMY!

PRZYJDŹ!

DOTKNIJ!

ZOBACZ!

4. MODUŁ POKAZOWY
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RZUT DOMU

*

WIZUALIZACJA POGLĄDOWA

5. TYP 01 - PINK
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RZUT DOMU

WIZUALIZACJA POGLĄDOWA

5. TYP 02 - YELLOW
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RZUT DOMU

WIZUALIZACJA POGLĄDOWA

5. TYP 03 - SUBURBAN
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RZUT DOMU

WIZUALIZACJA POGLĄDOWA

5. TYP 04 - WOODEN
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RZUT DOMU

WIZUALIZACJA POGLĄDOWA

6. TYP 05 - KASZUB
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RZUT DOMU

WIZUALIZACJA POGLĄDOWA

6. TYP 06 - BIESZCZAD
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RZUT DOMU

WIZUALIZACJA POGLĄDOWA

6. TYP 07 - GÓRAL

smALLinclusive
Firma Diamond Module projektuje i buduje obiekty mieszkalne od wielu lat.
Nasze dotychczasowe realizacje przygotowywaliśmy w formule "pod klucz".
Oznacza to, że wszystkie niezbędne elementy wykończenia i wyposażenia
wnętrza budynku są zainstalowane i gotowe do użytkowania.

smALLinclusive
Proponowane przez nas domy są przede wszystkim przytulne. Łączą
wszystkich domowników, spełniają oczekiwania klientów, chcących
cieszyć się optymalnie zagospodarowaną przestrzenią, w której będą
przebywać.
Idea domów 35M w głównej mierze polega na zaoferowaniu
wysokiego komfortu przy wykorzystaniu jak najmniejszego metrażu
budynku. Dlatego też mamy w ofercie różnorodne aranżacje
powierzchni użytkowych, aby móc sprostać różnym potrzebom i
gustom naszych klientów nie zmieniając przy tym gabarytów modułu.
Istotne są dla nas ilość i wielkość poszczególnych pomieszczeń. Ich
funkcjonalność oraz układ względem siebie. W każdym domu do
dyspozycji jest: kompletny aneks kuchenny z urządzoną jadalnią,
salon, w pełni funkcjonalna łazienka oraz jedna lub dwie sypialnie.
Materiały zastosowane przez nas do wykończenia wnętrza są łatwe w
utrzymaniu czystości, trwałe oraz ekologiczne.

5. DOMY 35 - WNĘTRZA
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1. Łazienka
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2. Kuchnia
3. Jadalnia
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4. Salon
5. Sypialnia 1
6. Sypialnia 2

1
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5. DOMY 35 - WNĘTRZA
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Budynki z serii smALLinclusive charakteryzują się dużą różnorodnością w
zakresie wykończenia elewacji. Często słyszane powiedzenie, że "to co
praktyczne nie zawsze idzie w parze z wyglądem" w przypadku naszych
DOMÓW 35 może nie być adekwatne. Przyłożyliśmy wielu starań, by
zaoferować ciekawe rozwiązania materiałowe i kolorystyczne, nie
rezygnując przy tym z prostoty i łatwości w utrzymaniu.
Każdy wedle swoich upodobań może postawić na swój TYP domu. Klasyczny,
ponadczasowy dom z elewacją wykończoną w drewnie, nawiązujący swoim
wyglądem do budownictwa w stylu góralskim, bieszczadzkim czy
kaszubskim to opcja numer jeden. Opcja numer dwa to propozycja dla tych,
którzy szukają czegoś bardziej nowoczesnego. Tego typu elewacje to
wykonane z warstwowej płyty kompozytowej powłoki modułowe w różnej
kolorystyce.
Materiały używane do wykończenia ścian zewnętrznych w naszych domach
zapewnią trwałość i wygląd waszego domu na długie lata.

5. DOMY 35 - ELEWACJE

Elewacja to jednak nie tylko poszycie zewnętrzne. Równie
ważna dla przyszłych lokatorów jest termo- i wiatroizolacja przegrody zewnętrznej, dzięki której komfort
użytkowania budynku zarówno latem jak i w zimie
pozostaje niezmienny. To główne wytyczne, jakimi
kierowalismy się tworząc DOMY 35. Stosując wysokiej
jakości materiały, dobrane specjalnie pod tego typu obiekty
uzyskaliśmy bardzo dobre parametry izolacyjne.

Jednym z najciekawszych typów elewacji jakie
zaproponowaliśmy dla klientów jest powłoka
zewnętrzna inspirowana murem pruskim. To
bardzo ciekawe rozwiązanie łączące naturalne
drewno z płytą kompozytową, tworzące
prostokreślną kompozycję.
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JAKI DOM WYBRAĆ? - ZAPYTAJ NAS
Jeśli nie wiesz, który z domów w naszym katalogu podoba Ci się
najbardziej lub zastanawiasz się, który najlepiej nadawałby się
pod planowaną przez Ciebie inwestycję, skontaktuj się z nami.
Nasz zespół przedstawi Ci zalety każdego z nich i odpowie na
twoje pytania. Z nami spokojnie podejmiesz prawidłową dezycję,
bo dobrze znamy nasze domy.

CO CZYNI DOM35 WYJĄTKOWYM?
Jeśli nadal zastanawiasz się czy dobrym pomysłem jest
inwestowanie w formule "kup i mieszkaj", pozwól że pomożemy
Ci trochę lepiej się z tym zapoznać. To jest już dla nas
codzienność i chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami i
wiedzą na ten temat.

CZY MUSZĘ MIEĆ POZWOLENIE
NA BUDOWĘ DLA DOMU35?
CZY JEST JAKAŚ GWARANCJA?
Jesteśmy pewni jakości produkowanych przez nas domów. Nasi
pracownicy przykładają wszelkich starań, by profesjonalnie
wykonać i zabezpieczyć każdy fragment modułu, dlatego ze
spokojną głową możemy zaoferować nawet 3 lat gwarancji dla
naszych produktów.
Przez ten okres czasu pozostajemy z klientami w stałym kontakcie.

6. KONTAKT

Domy z serii smALLinclusive zaprojektowano tak, by można je
było stawiać na działce bez konieczności uzyskiwania
pozwolenia na budowę. Jest to spore udogodnienie i
przyspieszenie całego procesu inwestycyjnego. Powierzchnia
zabudowy, mierzona po obrysie zewnętrznych ścian budynku
każdego modelu z katalogu smALLinclusive nie przekracza
35m2. Dom o takich gabarytach można postawić "na zgłoszenie".

JAK MAM PRZYGOTOWAĆ DZIAŁKĘ?
Zanim przywieziemy i zamontujemy u Ciebie DOM35 koniecznym
jest przygotowanie niezbędnych przyłączy mediów oraz
fundmanetów na twojej działce. Niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania budynku jest przyłączenie go do prądu, sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.

NA TE I WIELE INNYCH PYTAŃ
ZNAJDZIEMY ODPOWIEDZI >>>

ZAMÓW JUŻ DZIŚ!
To takie proste.

www.smallinclusive.pl
lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

tel.: (+48) 44 685 80 30

