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DMDMODULAR SP. Z O.O. 

Zainteresowanie Smart 
House i całą serią naszych 

domów Smart Living to odpowiedź 
na obecne wyzwania związane  
z pandemią. Chcemy mieszkać  
i pracować w bezpiecznym oraz 
dobrze zaprojektowanym wnętrzu  
w otoczeniu zieleni. Smart House 
daje taką możliwość. Nasza 
technologia wolumetryczna 
pozwala nam budować domy 
całoroczne, odporne na warunki 
atmosferyczne, w pełni wyposażone 
i gotowe do zamieszkania. To 
produkt, który powstaje w ciągu 
zaledwie kilku tygodni przy użyciu 
trwałych materiałów najwyższej 
jakości. Wszystko to sprawia, że 
optymalizujemy czas. To także duża 
oszczędność dla inwestora. 
Wydajność budownictwa 
modułowego jest coraz bardziej 
doceniana szczególnie na rynkach 
zagranicznych, w Holandii, 
Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii. 
W Polsce jego popularność rośnie 
bardzo szybko, a klienci dostrzegają 
w naszych realizacjach już nie tylko 
nowatorską technologię,  
ale również piękno architektury  
i design, jakie proponujemy, oraz 
gwarancję najwyższej jakości. To 
zupełnie nowy wymiar technologii 
modułowej w środowisku polskich 
architektów, projektantów  
i inżynierów. 

DR EWELINA  
WOŹNIAK-SZPAKIEWICZ 
Prezes DMDmodular 

MODUŁOWY SMART HOUSE  
PODBIJA EUROPĘ

Dom A35bV z serii Smart Living, 
nowatorskiej linii produktów 
marki DMDmodular, jest 
budynkiem całorocznym, 
zaprojektowanym  
i zrealizowanym w oparciu 
o autorską wolumetryczną 
technologię modułową.

Firma DMDmodular stworzyła 
Smart House w odpowiedzi na 
potrzeby klientów biznesowych 

działających w sektorze turystyczno-
-hotelowym. Projekt znajduje również 
uznanie wśród inwestorów prywat-
nych jako alternatywa dla budownic-
twa tradycyjnego, ponieważ zapew-
nia jakość wykonania, oryginalne 
wzornictwo oraz oszczędność czasu 
i pieniędzy. Jest także rozwiązaniem 
dużo bardziej ekologicznym. Dom –  
w pełni wyposażony, „pod klucz” – 
powstaje w ściśle kontrolowanych 
warunkach w zakładzie produkcyj-
nym w ciągu zaledwie kilku tygodni. 
Następnie transportowany jest w każ-
de miejsce, dokąd można dojechać 
lub dopłynąć, gdzie następnie jest 
montowany. Dom A35bV jest rozwią-
zaniem unikatowym na skalę między-
narodową. Technologia modułowa 
DMDmodular zapewnia najwyższy 
stopień prefabrykacji – budynek po-
wstaje w 95% w fabryce. Odpowied-
nio dobrane parametry pozwalają na 
transport domu w formie jednego mo-
dułu na teren budowy, gdzie muszą 
być wykonane jedynie fundamenty 
oraz przyłącza. Smart House nada-

je modułom charakter dynamicznej, 
ciekawej architektonicznie bryły,  
a dwuspadowy dach nawiązuje do 
nowoczesnej, bardzo modnej formy 
polskiej stodoły. Oprócz zaawanso-
wanej technologii inżynieryjnej DMD-
modular stworzyło dom, który w pełni 
oddaje właściwości zabudowy jedno-
rodzinnej, zachowując minimalistycz-
ny design, a równocześnie zapewnia-
jąc komfort użytkowania, najwyższą 
jakość materiałów i przyjemne wnę-
trze. Rozkład domu uwzględnia jedną 
sypialnię z dużym łóżkiem, wydzielo-
ną przestrzeń dla pokoju dziennego  
i otwartego aneksu kuchennego oraz 
łazienkę, nad którą zostało zorgani-
zowane wygodne miejsce do spania 
(antresola). Smart House A35bV jest 
w pełni wyposażony we wszystkie in-
stalacje. Do działania budynku wy-
magane jest zasilanie w prąd, wodę 
oraz przyłącze kanalizacji. 

Smart House może stać się zarów-
no domem wakacyjnym w centrum 
wypoczynkowym, jak i całorocznym 
miejscem zamieszkania. Jest jednym 
z wielu produktów z serii Smart Living 
oferowanych przez Spółkę DMDmo-
dular.
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