


DOMXS to marka domów całorocznych stworzonych 
z myślą o wielbicielach nowoczesnego designu 
i prostych rozwiązań. Idealny dla tych, którzy chcieliby 
przez cały proces budowy domu przejść bezboleśnie 
albo nawet po prostu w wyznaczonym terminie 
odebrać klucze.

DOMXS występuje w dwóch wariantach.
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Wariant
budynek na zgłoszenie  
uproszczone procedury

 A  



Wariant
budynek na zgłoszenie – uproszczone procedury

____________________________________________________ 
Domxs 45 
BUDYNEK REKREACJI INDYWIDUALNEJ  
- powierzchnia zabudowy 35 m2.

 A  

Jest to tzw. BUDYNEK REKREACJI INDYWIDUALNEJ. Proces 
przygotowania budowy jest prosty. Wystarczy złożyć w urzędzie 
odpowiednie dokumenty (pomożemy Ci je przygotować 
po uprzednim zapoznaniu się z warunkami zabudowy 
i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) 
i odczekać około miesiąca. Jeżeli urząd nie zgłosi uwag 
(stosownie do nowego prawa budowlanego), można od 
razu budować jeden budynek na każde 500m2 działki. 

cena: 190 000 PLN brutto 

Powierzchnia*:
Powierzchnia zabudowy: 34,58m2

Powierzchnia użytkowa parteru: 25,79m2

Powierzchnia całkowita parteru  
(ze ściankami działowymi i schodami): 28,84m2

Powierzchnia poddasza: 16,16m2

Powierzchnia użytkowa antresoli: 10,82m2

*Projekt budowlany finalnie określa powierzchnię budynku.

https://www.youtube.com/watch?v=0Y7zoxoGxi8


Wariant
dom jednorodzinny 
standardowe procedury

 B  



Wariant
dom jednorodzinny – standardowe procedury

____________________________________________________ 
Domxs 70
Powierzchnia*:
Powierzchnia zabudowy: 52,12m2

Powierzchnia użytkowa parteru: 37,83m2

Powierzchnia całkowita parteru  
(ze ściankami działowymi i schodami): 44,31m2

Powierzchnia poddasza: 26,20m2

Powierzchnia użytkowa antresoli: 11,91m2

cena: 290 000 PLN brutto

*Projekt budowlany finalnie określa powierzchnię budynku.

 B  

https://www.youtube.com/watch?v=ibNInYRLEjQ&t


Domxs 100 
Powierzchnia*:
Powierzchnia zabudowy: 70,87m2
Powierzchnia użytkowa parter: 57,65m2
Powierzchnia całkowita parteru  
(ze ściankami działowymi i schodami) 62,28m2

Powierzchnia poddasza: 39,46m2
Powierzchnia użytkowa antresoli: 17,79m2

cena: 390 000 PLN brutto

Wariant
dom jednorodzinny – standardowe procedury

____________________________________________________ 

 B  

*Projekt budowlany finalnie określa powierzchnię budynku.

https://www.youtube.com/watch?v=7p-ZCvQHC3c&t
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Uwaga!
_______________________________________

Każdy DOMXS jest niepowtarzalny.
• Można wybrać kolor blachy i kolor lakiero-

bejcy  na ścianach szczytowych.







Budżet każdego budynku obejmuje: 

 + konsultacje z architektem i przygotowanie dokumentów do 
zgłoszenia w celu uzyskania pozwolenia na budowę, 

 + fundamenty, 

 + konstrukcja szkieletowa 

 + ocieplenie budynku, 

 + konstrukcja dachu pokryta blachą rąbek 

 + okna trzyszybowe, 

 + okna dachowe, 

 + drzwi wejściowe, 

 + okiennice przód i tył wraz z system zamykania, 

 + moskitiery na wybrane otwierane okna, 

 + balustrada antresoli, 

 + ściany wewnętrzne ocieplane, wykończone deską sosnową 
lub świerkową 

 + schody, 

 + instalacja elektryczna 

 + wewnętrzny system kanalizacyjny i hydrauliczny, 

 + komin zewnętrzny izolowany wraz z wyprowadzeniem do 
środka budynku, przygotowanie i wykończenie łazienki do 
stanu deweloperskiego (montaż pyt gipsowych). 

standard wykończenia

łazienka wykończenie: deska sosnowa  
lub świerkowa

beton fundamentowy instalacja elektryczna

STANDARYZACJE DOMXS prezentujemy na spotkaniu. 

instalacja sanitarna

Ceny obejmują:
_______________________________________________







FAQ
CZY DOMY SĄ CAŁOROCZNE?

Wszystkie domy są całoroczne bez względu na wariant i rozmiar.

CZY DOMY STOJĄ NA FUNDAMNETACH?

Wszystkie domy są na fundamentach.

CZY OFERTA OBEJMUJE CAŁĄ POLSKĘ?

Tak.

CZY DOMY SĄ MODUŁOWE?

Nie. Domy są budowane na działce inwestora klasyczną metodą  
lub prefabrykowane.. 

CZY OKIENNICE SĄ WYPOSAŻENIEM STANDARDOWYM?

Wszystkie domy są wyposażone w okiennice przednie i tylne.

CZY ZA MOSKITIERY W OKNACH NALEŻY DOPŁACAĆ?

Nie. Wszystkie otwierane okna są wyposażone w moskitiery.

CZY OKNA SĄ DWUSZYBOWE CZY TRZYSZYBOWE?

Standardowo każdy DOMXS jest wyposażony w trzyszybowe okna.

JAK DŁUGO ZAJMUJE PROCES OD DNIA PODPISANIA 
UMOWY DO OTRZYMANIA KLUCZY DO DOMU?

WariantA: średnio 3 miesiące,
WariantB: średnio 6 miesięcy.

OD CZEGO ZACZYNAMY WSPÓŁPRACĘ?
 
Od czterech elementów: deklaracji współpracy (Ernest Rogalski 
+48 575735350), akceptacji standardu wykończenia DOMXS na 
wybranym wybudowanym modelu, akceptacji umowy oraz 
potwierdzenia warunków zabudowy działki przez naszego 
architekta.

OD JAK DAWNA JESTEŚCIE NA RYNKU?

DOMXS powstał 2017 roku. Prototyp DOMXS powtsał w 2013. roku. 
Do tego trzeba dodać 30 lat doświadczenia ekipy wykonawczej na 
terenie całej Europy,  kilkadziesiąt lat praktyki naszego architekta.

GDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ DOMXS?

Po wcześniejszym umówieniu, w naszej siedzibie na Podlasiu.  
Często jednak zdarza się nam prosić obecnych właścicieli 
o możliwość pokazania ich DOMXS. Wymaga to oczywiście 
wcześniejszych ustaleń.

W JAKIM STANIE JEST ODDAWANY DOM?

W stanie deweloperskim. Podłoga sucha wylewka, ściany wybrany 
materiał - deska, łazienka płyta kartongips.

JAKIE SĄ OPCJE WYKOŃCZENIA ŚCIAN?

Deska sosnowa, deska świerkowa.

CZY DOMY SĄ ENERGOOSZCZĘDNE?

Nasze budynki są standardowo ocieplone wełną odpowiednio: 

Wariant A / dach 20 cm, ściana 15 cm,  
Wariant B / dach 25 cm, ściana 20 cm. 

To od Państwa inwestycji w system ogrzewania zależy jaką normę 
cieplną finalnie uzyskamy. Od Państwa decyzji zależy w jakim 
stopniu dom będzie  finalnie energooszczędny. Można zainstalować 
dowolny system grzewczy na etapie inwestycji np. pompę ciepła 
czy coraz bardziej popularne maty grzewcze. Można zainwestować 
w systemy pozyskiwania energii: fotowoltaika lub/i np., wiatrak. 
Decyzja należy do Państwa. Domy są całoroczne i nie ma klienta 
niezadowolonego z ich właściwości cieplnych. 

CZY CENA DOMU W „WARIANCIE B” MOŻE ULEC ZMIANIE 

NA ETAPIE PROJEKTOWANIA?

Dla budynków silnie wystawionych na wiatry, wysokość położenia 
(stałych niskich temperatur) cena w trakcie przygotowywania 

projektu może być inna niż w folderze. Cena może zostać 
skorygowana na podstawie danych jakie uzyskamy podczas 
przygotowywania projektu architektonicznego. Korekta jest 
wynikiem samej lokalizacji budynku. Jeżeli budynek według 
wyliczeń będzie wymagał użycia większej ilości np.: wełny w celu 
uzyskania właściwej normy cieplnej „EP” cena może ulec zmianie. 

JAKA JEST WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH  
6 METROWYCH?:

250cm na parterze 
220cm na piętrze (antersoli)
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DOMXS 100 w procesie budowy 7 dnia:

DOMXS 45 w procesie budowy:

DOMXS 70 ukończony i wykończony przez Inwestora w 2018:

 na YouTube
_________________________________________________________ 

youtube

https://www.youtube.com/watch?v=ibNInYRLEjQ&t
https://www.youtube.com/watch?v=Cf_pCEThEI8&t
https://www.youtube.com/watch?v=7p-ZCvQHC3c&t
https://www.youtube.com/channel/UCVrkAYc9Xzbg2YtwCDPAo5w
https://www.youtube.com/channel/UCVrkAYc9Xzbg2YtwCDPAo5w


 Prototypy
____________________________________________________ 



Zapraszamy do kontaktu

facebook

instagram

youtube

pinterest

Termin realizacji: 
 
Terminy realizacji DOMXS to zgłoszenie nam chęci 
budowy. Przygotowujemy projekt, omawiamy istniejące 
dokumenty działki, podpisujemy umowę, rezerwujemy 
terminy, planujemy logistykę budowy, realizujemy projekt. 

Przed podpisaniem umowy zapraszamy do odwiedzenia 
siedziby firmy DOMXS i obejrzenia prototypu. Z przyjemnością 
zaprezentujemy pierwszy DOMXS w Polsce i przy filiżance 
dobrej kawy odpowiemy na każde pytanie.

Jak dojechać 
do naszej siedziby?

www.domxs.pl

https://www.facebook.com/domxs.simple.tiny.cabin.house/
https://www.instagram.com/domxs.simple.tiny.cabin.house/
https://www.youtube.com/channel/UCVrkAYc9Xzbg2YtwCDPAo5w
https://pl.pinterest.com/domxs_simple_tiny_cabin_house/boards/
https://www.google.pl/maps/place/DOMXS+Sp.+z+o.+o./@52.9387453,23.4400256,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa4156b960576c540!8m2!3d52.9387453!4d23.4400256
https://www.google.pl/maps/place/DOMXS+Sp.+z+o.+o./@52.9387453,23.4400256,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa4156b960576c540!8m2!3d52.9387453!4d23.4400256
https://www.google.pl/maps/place/DOMXS+Sp.+z+o.+o./@52.9387453,23.4400256,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa4156b960576c540!8m2!3d52.9387453!4d23.4400256


Ernest Rogalski
Marketing i Sprzedaż

+ 48 575 735 350
domxs@domxs.pl
domxs.pl

Paweł Piesiecki
Produkcja i rozwój 
Technologiczny

+ 48 697 909 766
domxs@domxs.pl
domxs.pl

mailto:ernestrogalski@domxs.pl
http://domxs.pl/
mailto:ernestrogalski@domxs.pl
http://domxs.pl/
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MADE IN POLAND

DOMXS Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Trześcianka nr. 204;  
kod pocztowy 17-210 Narew; REGON 364881197,  

NIP 6030076318, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, nr KRS 0000626766.

Wszystkie ceny w folderze, to ceny ważne do 31 lipca 2021r.

www.domxs.pl
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