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BIURA
SALONY SPRZEDAŻY
SALONY URODY
PRZYCHODNIE i APTEKI
PENSJONATY I HOTELE
PAWILONY HANDLOWE
OBIEKTY GASTRONOMICZNE
PRZEDSZKOLA I SZKOŁY
ZAPLECZA SPORTOWE

Budynki
modułowe
dla firm

technologia
Budownictwo prefabrykowane / modułowe
znane jest na świecie od dawna. Na naszym
rynku zyskuje coraz większe rzesze
zwolenników, którzy doceniają koszty inwestycji,
jakość, trwałość i krótki czas budowy.

Nasze budynki
modułowe
zapewniają
przedsiębiorcom
szereg korzyści

Budynki BOXHOME produkowane są w
technologii modułowej, gdzie konstrukcję
stanowi samonośna rama stalowa lub
drewniana, a elementy ścian są
prefabrykowane. Dzięki temu, że obiekt
powstają w 90 % na lini produkcyjnej proces
budowlany jest znacząco skrócony.

Budynek będzie gotowy już
po 2-3 miesiącach

Nie musisz nadzorować budowy,
możesz skupić się na swojej firmie

finansowanie
Budynki modułowe mogą być
finansowane przed przedsiębiorców w
różny sposób.

Możesz łatwo rozbudować swoją
siedzibę w przyszłości

W przypadku naszych rozwiązań
możliwy jest leasing, co daje szereg
korzyści natury podatkowej.
Własna siedziba jest zawsze korzystną

Otrzymujesz budynek
energooszczędny, co oznacza
niskie koszty utrzymania

inwestycją w środek
trwały i majątek firmy.

Jak przeprowadzić
proces inwestycyjny
wspólnie z nami?
Teren, na którym chcesz postawić obiekt wraz

DZIAŁKA - TEREN INWESTYCYJNY

danymi z miejscowego planu zagospodarowania
lub wydanymi warunkami zabudowy określającymi

kluczowe pytania

to, jaką inwestycję możesz tam zrealizować
Swoją wizję przekładasz na projekt koncepcyjny,

PROJEKT KONCEPCYJNY

który obejmuje zwymiarowanie budynku,
specyfikację materiałów, bryłę obiektu. Jest on bazą
do dokładnej analizy kosztów inwestycji
Kalkulacja, dzięki której możesz zrewidować

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA

UMOWA REALIZACJI INWESTYCJI /
FINANSOWANIE
PREFABRYKACJA BUDYNKU
MONTAŻ NA TERENIE INWESTYCJI

Koszty wachają się w kwotach od 2200 do
3000 za m2 netto i są zależne od projektu
(układ funkcjonalny, ilości przeszkleń,
rodzaj fasady, itp)

swoje wizje i projekt koncepcyjny. Efektem jest
projekt na miarę oczekiwań
i możliwości finansowych

PROJEKT BUDOWLANY /
POZWOLENIE NA BUDOWĘ

JAKIE SĄ KOSZTY BUDYNKÓW
W TECHNOLOGII MODUŁOWEJ?

Projekt budowlany, który wykonuje architekt,
niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę
Umowa - dokument, który rozpoczyna

KTO PRZYGOTUJE PROJEKT
KONCEPCYJNY I BUDOWLANY?
Może je przygotować nasz zespół architektów,
może to zrobić również Twój architekt, po
zapoznaniu się z naszą technologią

przygotowanie budynku.

JAKI ZAKRES INWESTYCJI
WYKONUJE BOXHOME?

Proces przygotowania budynku w warunkach

BOXHOME może wykonać całą inwestycję,

fabrycznych obejmujący nawet do 90 %

począwszy od prac fundamentowych.

zakresu prac

Możesz nam powierzyć również

Prace realizowane na miejscu

wybrany zakres

