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NA JW YŻSZA JAKOŚĆ ZA ROZSĄDNĄ CENĘ 

Przedstawiamy Państwu zupełnie nowe, 
innowacyjne oblicze firmy DOMIKON 
– jednego z najlepiej ocenianych przez 
Klientów w Polsce producenta domów 
w technologii prefabrykowanego ciężkie-
go drewnianego szkieletu niemieckiego.

O tym, że domy powstają w 3 miesiące oraz są 

energooszczędne o standardzie zużycia energii na 

poziomie nawet 40 kWh/m2/rok, co daje roczny 

koszt ogrzewania na poziomie ok. 2000 zł, pisze 

każdy producent tego typu domów. My również 

mamy takie wyniki. Nasze obiekty cechuje wysoka 

jakość materiałów i wykonania oraz dbałość o detale. 

W pracy towarzyszą nam profesjonalizm w obsłudze 

Klienta, terminowość oraz konkurencyjne ceny. 

DOMIKON, dysponując doświadczonymi od 16 

lat ekipami produkcyjnymi i montażowymi, ma 

na koncie ponad 120 realizacji w kraju i Europie, 

które posiadają 30-letnią gwarancję na konstrukcję 

budynku. Wszystkie nasze atuty potwierdzają zado-

woleni Klienci, formułując opinie o naszej firmie 

m.in. na www.oferteo.pl i forach budowlanych. Nie 

musimy udowadniać wiarygodności i renomy firmy 

DOMIKON, gdyż zrobiło to wiele opiniotwórczych 

instytucji, przyznając nam liczne nagrody, m.in.: 

„Gazele Biznesu”, „Eurocertyfikat Wiarygodności 

Firmy” oraz  kolejny raz w 2012 r. „WIKTORIA 

ZNAK JAKOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW – 

AMBASADOR MARKI”. 

Bardzo chcemy Państwa poinformować o naszym 

innowacyjnym pakiecie technologicznym. Zawiera on:

1. Wykonanie indywidualnego projektu domu przez 

projektanta DOMIKON. Uwaga!: teraz w promocji – 

gratis. W ramach tej promocji oferujemy kompletną 

dokumentację, projekt architektoniczny i projekty 

instalacji oraz adaptację projektu do działki. Projektant 

DOMIKON jest ceniony przez naszych klientów za 

umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby i oczekiwania 

zarówno w kwestiach funkcjonalności, jak i wyglądu 

budynku. Co najważniejsze, klient, już przy pracy nad 

koncepcją, ma możliwość dostosowania kosztów do 

budżetu, jakim dysponuje, a projekt domu nie wymaga 

składania w gminie projektu zamiennego, z czym wiążą 

się dodatkowe koszty.

2. O domach szkieletowych mówi się, że są to kon-

strukcje niestabilne i nieodporne na wilgoć czy wiatr. 

Firma DOMIKON eliminuje te problemy, stosując 

prefabrykowany ciężki szkielet niemiecki, którego 

wielometrowe elementy, przygotowywane w zakładzie 

produkcyjnym, są zespalane z wykorzystaniem specja-

listycznych maszyn, a poziom precyzji mierzony jest na 

milimetry. Trwałość takiej konstrukcji jest mierzona 

na 100 lat. 

3. Domy z DOMIKON są bardzo ciche, co umożliwia-

ją liczne warstwy materiałów o różnych gęstościach 

w ścianach zewnętrznych, wewnętrznych oraz w stro-

pie i dachu. Problem hałasu wywołanego deszczem 

oraz nagrzewania się poddasza eliminuje dachówka 

cementowa, stosowana w standardzie. Do budowy 

domów DOMIKON używa drewna konstrukcyjne-

go o symbolu KVH, sprowadzanego z Austrii lub 

z Niemiec. Jest to materiał wysuszony komorowo do 

wilgotności ok. 16%, co skutecznie chroni je przed 

szkodnikami. Drewno KVH jest czterostronnie struga-

ne i fazowane na krawędziach, co czyni z niego mate-

riał bardziej odporny na ogień.

4. W standardzie stosujemy też tzw. przestrzeń insta-

lacyjną, tj. warstwę od wnętrza domu opartą na 4 cm 

stelażu drewnianym, w której prowadzone są wszystkie 

instalacje. Zalety tej przestrzeni to dodatkowe usztyw-

nienie i stabilizacja całej konstrukcji oraz możliwość 

łatwej naprawy czy rozbudowy np. o instalację domu 

inteligentnego.

5. DOMIKON buduje domy energooszczędne w stan-

dardzie, obojętne czy dotyczy to projektu gotowego czy 

indywidualnego. Ich roczne ogrzewanie kosztuje ok. 

2000 zł. Możemy też wykonać dom pasywny, w którym 

ogrzewanie kosztuje ok. 1000 zł rocznie. To jest dobra 

wiadomość. Warto jednak pamiętać, że docieplenie 

takiego domu może pochłonąć kilkadziesiąt tysię-

cy złotych, wliczając w to  niezbędne zastosowanie 

wentylacji mechanicznej z rekuperatorem oraz okien 

trzyszybowych. 

6. Bezpłatnie wykonujemy też profesjonalne porówna-

nie ofert pomiędzy konkurencyjnymi firmami budow-

lanymi. Jeśli nasza wycena wydaje się być początkowo 

droższa do innych, zachęcamy do przesłania nam ofer-

ty firmy konkurencyjnej (bez podawania nazwy), a my 

ją porównamy z naszą wyceną. 

Często zdarza się bowiem, że po wykonaniu analizy 

porównawczej, uwzględniającej wszystkie elementy 

budowy, nasza oferta okazuje się być tańsza, ale też lep-

sza jakościowo i technologicznie. 

Zapraszamy do skorzystania z interesującej gorącej 

promocji lata w Domikon trwającej do końca sierpnia 

2013 r. (promocja może być przedłużona w przypad-

ku dużego zainteresowania klientów). W jej ramach 

oferujemy GRATIS: INDYWIDUALNY PROJEKT 

DOMU LUB PAKIET ENERGOOSZCZĘDNY – 

OKNA TRZYSZYBOWE FIRMY SALAMANDER 

BLUEVOLUTION + DOCIEPLENIE SKOSÓW 

NA PODDASZU UŻYTKOWYM. Warunkiem sko-

rzystania z promocji jest podpisanie do 31.08.2013 r. 

umowy na budowę domu z firmą DOMIKON. Umowę 

można podpisać bez ryzyka, ponieważ zawiera ona 

klauzulę o jej bezkarnym rozwiązaniu, w przypadku 

gdy Inwestor nie otrzyma pozwolenia na budowę, 

kredytu bankowego lub z innego powodu, niezależnego 

od Inwestora.

Czy Państwa zdaniem warto budować dom z firmą 

DOMIKON? Sprawdźcie Państwo sami. Serdecznie 

zapraszamy do współpracy!

DOMIKON Sp. z o.o.
ul. Parkowa 2, 97-216 Czerniewice 

k. Tomaszowa Mazowieckiego
tel./faks 44 726 04 09

tel. 600 104 130
email: grzegorz.niewitala@domikon.pl

www.domikon.pl
www.domydrewniane.pl
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