
 

Cennik ważny od dnia: 01.10.2018 

 

Dom jednorodzinny Mipikon_35W 

 

 

Powierzchnia zabudowy: 35 m2 

Powierzchnia po podłodze: 47,5 m2 

Powierzchnia użytkowa: 36,7 m2 , 

w tym: 

 parter - 25,6 m2 

 poddasze - 11,1 m2 







* Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 KC 

  

 

 

WARIANT LETNISKOWY ECONOMY STANDARD PREMIUM 

CENA BRUTTO 40 000 PLN 50 000 PLN 65 000 PLN 80 000 PLN 

Fundamenty Brak Pakiet fundamenty1 

Podłoga Termoizolacja Brak 25cm 

Ściany  
zewnętrzne 

Termoizolacja Brak 20cm 30cm 

Elewacja  
zewnętrzna 

Świerk skandynawski  
19mm 

Modrzew  
syberyjski 20mm 

Okładzina  
wewnętrzna 

Regips 
Świerk skandynawski  

14mm 

Ściany  
działowe 

Izolacja  
akustyczna 

Brak 8cm 

Okładzina  
wewnętrzna 

Regips 
Świerk skandynawski  

14mm 

Strop 

Izolacja  
akustyczna 

Brak 10cm 

Okładzina od 
spodu (sufit) 

Regips 
Świerk skandynawski  

14mm 

Dach 

Termoizolacja Brak 20cm 30cm 40cm 

Pokrycie  
zewnętrzne 

Blacha  
trapezowa 

Blachodachówka 
Murano 

Gont BP  
MANIOR 

Blachodachówka 
IRYD 

Okładzina  
wewnętrzna 

Regips 
Świerk skandynawski  

14mm 

Orynnowanie PCV STAL 

Schody   

Inne Zestaw narzędzi do składania2 

 
  

                                                 
1 pakiet zawiera: 2 miary zwijane o długości 50 m każda; farba pomarańczowa w sprayu 500 ml; 12 prętów stalowych o dł 1 m; osłony 
bhp na pręty; wskaźniki wysokości na pręty; siatka systemowa Mipikon; łata aluminiowa (poziomica) długości 2,5 m; sznurek 
pomarańczowy na szpuli z uchwytem; rury kartonowe o średnicy 40 cm, jako szalunek tracony; 12 kotew ze stali ocynkowanej; żywica 
do mocowania kotew; śruby do mocowania belek podłogi 
2 instrukcja montażu w niespotykanej formie; klucz „grzechotka” do mocowania wkrętów; końcówki do klucza; klucz płaski do śrub; 
2 zaciski stolarskie; drabina; koszulka Mipikon; kask budowlany; zabezpieczenia bhp 



* Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 KC 

Opis elementów i przegród 
 

1. Fundamenty 
o punktowe słupowe o średnicy 40cm;  
o wykonane w technologii szalunku kartonowego traconego; 
o z betonu napowietrzonego klasy C 20/25. Ilość fundamentów: 12 sztuk; 
o z fundamentów wypuszczone kotwy ze stali ocynkowanej, mocujące konstrukcję drewnianą. 

 

2. Podłoga 
o płyta OSB-3 P-W o grubości 22 mm; 
o folia paroizolacyjna o parametrach wg wyników analiz cieplno-wilgotnościowych; 
o konstrukcja podłogi z drewna konstrukcyjnego klasy C24; 
o termoizolacja z wełny mineralnej3; 
o folia wiatroizolacyjna o parametrach wg wyników analiz cieplno-wilgotnościowych; 
o dodatkowa ochrona - siatka ze stali nierdzewnej, oczka 5 mm. 

 

3. Ściany zewnętrzne 
o okładzina zewnętrzna4;   
o łaty i kontrłaty z drewna konstrukcyjnego C24; 
o folia wiatroizolacyjna o parametrach wg wyników analiz cieplno-wilgotnościowych 
o płyta OSB-3 18 mm; 
o konstrukcja ścian z drewna konstrukcyjnego klasy C24; 
o termoizolacja z wełny mineralnej2; 
o folia paroizolacyjna o parametrach wg wyników analiz cieplno-wilgotnościowych; 
o okładzina wewnętrzna5. 

 

4. Strop 
o płyta OSB-3 22 mm; 
o konstrukcja stropu z drewna konstrukcyjnego klasy C24; 
o izolacja akustyczna z wełny mineralnej6. 

 

5. Dach  
o pokrycie dachowe7;  
o łaty i kontrłaty z drewna konstrukcyjnego klasy C24; 
o folia wiatroizolacyjna o parametrach wg wyników analiz cieplno-wilgotnościowych; 
o płyta OSB-3 18 mm; 
o konstrukcja dachu z drewna konstrukcyjnego klasy C24; 
o termoizolacja z wełny mineralnej2; 
o folia paroizolacyjna o parametrach wg wyników analiz cieplno-wilgotnościowych; 
o okładzina wewnętrzna4; 
o obróbki blacharskie; 
o orynnowanie. 

 
 

Podane ceny są cenami brutto (VAT 23%) i nie uwzględniają: 

o fundamentów (oprócz pakietu Premium); 
o stolarki okiennej i drzwiowej; 
o instalacji; 
o kosztów transportu; 
o kosztów montażu. 

                                                 
3 grubość termoizolacji w zależności od wybranego wariantu 
4 w zależności od wybranego wariantu: blacha trapezowa; blacha na rąbek; deski świerk 19 mm lub modrzew 21 mm 
5 w zależności od wybranego wariantu: płyta g-k; szalówka drewniana 14 mm 
6 tylko w wybranych wariantach 
7 w zależności od wybranego wariantu: blacha trapezowa; blacha na rąbek lub gont bitumiczny 



* Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 KC 

Opcje płatne dodatkowe: 
 

Pakiet Zakopiański + 10 000 PLN 
 
o dodatkowe dachy dymnikowe i półszczytowe z obniżeniem linii okapu; 
o pokrycie blachodachówka Pruszyński „gont regle” kolor szary/grafit; 
o wieńce w narożach zewnętrznych budynku (tzw. ostatki); 
o rysie pod okapem dach; 
o elewacja zewnętrzna; 
o ozdoby elewacji „słoneczka” na ścianach szczytowych budynku. 

 
Balkon + 5 000 PLN 

 
- wymiary balkonu: 1,35 m x 4,2 m; 
- powierzchnia balkonu: 5,8 m2; 
- konstrukcja wykonana z drewna konstrukcyjnego klasy C24, niezależna od konstrukcji domu. 
 

Taras + 5 000 PLN 
 
o wymiary tarasu: 5,0 m x 2,0 m; 
o powierzchnia tarasu: 10,0 m2; 
o nawierzchnia tarasu z drewna egzotycznego Bangkirai o grubości 21 mm; 
o konstrukcja wykonana z drewna konstrukcyjnego klasy C24. 

 
Pakiet fundamenty (dotyczy wariantów: Letniskowy, Economy i Standard) + 5 000 PLN 

 
 
Nasze Atuty 
 
Korzystamy z drewna konstrukcyjnego klasy C24 pochodzenia skandynawskiego, suszonego do wilgotności 
18%, czterostronnie struganego i impregnowanego zanurzeniowo środkiem Fobos M4, co jeszcze bardziej 
podnosi jego cechy użytkowe.  
 
Zastosowane układy warstw ścian, podłogi i dachu zapewniają spełnienie wymagań cieplnych już na rok 2021 
oraz zapobiegają gromadzeniu się wilgoci w ścianach.  Gwarantem poprawności zastosowanych warstw 
w przegrodach są analizy cieplno-wilgotnościowe przeprowadzane indywidualnie dla lokalizacji, w której 
znajduje się działka Inwestora. Tym samym konstrukcja domu, bez względu na porę roku, w żaden sposób nie 
jest zagrożona pojawianiem się zagrzybienia lub pleśni, tak niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego. 
 
Tworząc domy Mipikon, przykładamy szczególną wagę do bezpieczeństwa i wygody mieszkańców, 
a zabezpieczenie przed wilgocią jest jednym z naszych priorytetów. 
 
 
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.  
W razie jakichkolwiek pytań, pozostaję do dyspozycji. 
 
 
 

   Z poważaniem 
   mgr inż. Piotr Miczko 

   CEO projektu Mipikon 
            mipikon@mipikon.com 

mailto:mipikon@mipikon.com

