


Kupując dom zwróć uwagę:
_______________________________________________________________________

1. Czy chcesz mieć dom tylko na lato,  
czy całoroczny? 

2. Dopytaj, czy wykonanie profesjonalnych 
fundamentów jest zawarte w cenie domu.

3. Upewnij się, że będziesz miał certyfikowane 
drewno konstrukcyjne. 

4. Nie daj się oszukać – dom na zgłoszenie 
to w pełni wartościowy i całoroczny dom. 

5. Zwróć uwagę na doświadczenie Twojego 
wykonawcy i ilość wykonany budynków. 

6. Dodatkowym atutem będzie możliwość 
obejrzenia (a nawet wynajęcia) domu 
zbudowanego przez daną firmę po 
upływie 5-letniej rękojmi. Prawdziwy 
fachowiec buduje domy na dziesiątki lat, 
a nie na chwilę. 

7. Upewnij się, że profile stolarki okiennej 
wyprodukowała renomowana firma.

8. Upewnij się, drzwi zewnętrzne spełniają 
normy drzwi całorocznych.

9. Zwróć uwagę na grubość wełny użytej 
do ocieplenia Twojego domu – zarówno 
w ścianach, jak i w dachu oraz na jej 
współczynnik przewodzenia ciepła – 
lambda 0,035-0,039 W/(m·K).

10. Upewnij się, że strop sufitu antresoli/piętra 
wykończony jest deskami z góry i z dołu 
oraz że na pewno jest wyciszony wełną 
mineralną.

11. Zwróć uwagę na rodzaj płyt karton gips 
ułożonych w łazience i przy kominku 
(norma bezpieczeństwa i norma 
używkowa pomieszczenia).

12. Miej pewność że:

• komin wykonany jest z stali szlachetnej, 

• grubość jego izolacji to 5 cm,  
a nie tylko 3 cm, 

• napowietrzenie kominka znajduje się 
w płycie fundamentowej.

13. Sprawdź, czy Twój dom posiada okiennice 
na ścianach szczytowych oraz czy 
produkuje je renomowana firma,

14. Upewnij się, że masz moskitiery na 
otwieranych oknach na parterze.

15. Zwróć uwagę na jakość blachy na rąbek 
– czy jej producentem jest renomowana 
firma i dostaniesz minimum 20-letnią 
gwarancję.

16. Sprawdź także, czy w cenie budowy domu 
masz schody i barierki na antresoli.

17. Upewni się, że możesz modyfikować 
wnętrze: przesunięcia ścian, ustawienie 
mebli, umywalek, wanny, wielkość 
prysznica…

18. Zwróć uwagę, czy ścianki działowe 
wewnętrze mają w środku wełnę 
mineralną, która ociepli i wyciszy  
Twój dom.

19. Sprawdź, czy w cenie masz instalacje 
hydrauliczną i elektryczną.

20. Zwróć uwagę na jakość preparatu jakim 
jest impregnowane drewno na ścianach 
szczytowych – lakierobejcę można kupić 
za 30 zł, ale im droższa tym lepiej.

21. I wreszcie przy budowie domu na 
zgłoszenie sprawdź ergonometrię 
przestrzeni. Twój dom powinien mieć: 

• normalną pełnowymiarową łazienkę 
(prysznic 90 cm, umywalka, WC),

• pełnowymiarowe schody, a nie drabinę, 

• długi i wygodny blat roboczy w kuchni, 

• dwie wielkie gabarytowe szafy (60 cm 
głębokości).

• sześciometrową przestrzeń dookoła 
kiedy siedzisz w salonie.



DOMXS to marka prestiżowych domów całorocznych 
stworzonych z myślą o wielbicielach nowoczesnego 
designu i prostych rozwiązań. Idealny dla każdego, 
kto chcę przejść bezboleśnie przez cały proces 
budowy domu, w wyznaczonym terminie odebrać 
klucze i cieszyć się swoim niepowtarzalnym domem. 
Budujemy już od 2013 roku!



fot. Marika Zaradzka



pow. zab. 52,12 m2

pow. netto parteru* 43,96 m2 
pow. użytkowa parteru** 37,83 m2

pow. netto piętra* 34,05 m2

pow. użytkowa piętra** 17,15 m2

Cena wykonania obiektu: 390 900 zł brutto
dodatkowo, koszt przygotowania dokumentacji projektowej wynosi: 19 680 PLN brutto

*Projekt budowlany finalnie określa powierzchnię budynku.

pow. zab. 52,12 mkw

pow. użytkowa parteru** 37,83 mkw

pow. zab. 52,12 mkw

pow. użytkowa piętra** 17,15 mkw

pow. netto parteru* 43,96 mkw

pow. netto piętra* 34,05 mkw

DOMXS 70 pow. zab. 52,12 mkw

pow. użytkowa parteru** 37,83 mkw

pow. zab. 52,12 mkw

pow. użytkowa piętra** 17,15 mkw

pow. netto parteru* 43,96 mkw

pow. netto piętra* 34,05 mkw

DOMXS 70

Domxs
Całoroczny dom jednorodzinny – standardowe procedury.

____________________________________________________ 

70

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


*Projekt budowlany finalnie określa powierzchnię budynku.

pow. zab. 70,87 mkw

pow. użytkowa parteru** 54,32 mkw

pow. zab. 70,87 mkw

pow. użytkowa piętra** 21,39 mkw

pow. netto parteru* 61,54 mkw

pow. netto piętra* 43,30 mkw

DOMXS 100 pow. zab. 70,87 mkw

pow. użytkowa parteru** 54,32 mkw

pow. zab. 70,87 mkw

pow. użytkowa piętra** 21,39 mkw

pow. netto parteru* 61,54 mkw

pow. netto piętra* 43,30 mkw

DOMXS 100

Domxs
Całoroczny dom jednorodzinny – standardowe procedury.

____________________________________________________ 

100

pow. zab. 70,87 m2 
pow. netto parteru* 61,54 m2 
pow. użytkowa parteru** 54,32 m2 
pow. netto piętra* 43,30 m2 
pow. użytkowa piętra** 21,39 m2 

Cena wykonania obiektu: 531 500 zł brutto
dodatkowo, koszt przygotowania dokumentacji projektowej wynosi: 22 140 PLN brutto

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


fot. Marika Zaradzka



Uwaga!
_______________________________________

Każdy DOMXS jest inny i niepowtarzalny. To od Ciebie 
zależy jak dopasujesz go do siebie i swoich najbliższych. 
Z pewnością pomoże tutaj wybór koloru blachy 
i koloru lakiero-bejcy na ścianach szczytowych. Dzięki 
temu dom zyska indywidualny charakter i oryginalny 
styl. Twój styl





 + fundamenty, 

 + konstrukcję szkieletową,

 + ocieplenie budynku, 

 +  konstrukcję dachu pokrytą blachą na rąbek,

 + okna trzyszybowe, 

 + okna dachowe, 

 + drzwi wejściowe, 

 + okiennice przód i tył wraz z system zamykania, 

 + moskitiery na wybrane otwierane okna, 

 +  balustradę antresoli,

 + ściany wewnętrzne ocieplane i wykończone deską sosnową 
lub świerkową,

 + schody, 

 + instalację elektryczną,

 + wewnętrzny system kanalizacyjny i hydrauliczny, 

 +  komin zewnętrzny izolowany wraz z wyprowadzeniem do 
środka budynku i dodatkowym napowietrzeniem, 

 +  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:
_______________________________________________



Mocne strony 
__________________________________________________________

1. DOMXS to marka ekskluzywnych domów całorocznych 
stworzonych z myślą o wielbicielach nowoczesnego 
designu i prostych rozwiązań. 

2. Jego wygląd, przemyślane rozwiązania i atrakcyjność 
przyciąga klientów oraz inwestorów budujących nasze 
domy pod kątem wynajmu.

3. Każdy DOMXS jest niepowtarzalny i HAND MADE.

4. Budują go od podstaw nasi wykwalifikowani fachowcy 
z wieloletnim doświadczeniem. 

5. Nie używamy modułów i prefabrykowanych 
elementów.

6. Inwestor może dopasować dom do siebie i swoich 
najbliższych m.in. poprzez zmianę ustawienia ścianek 
działowych, wybór koloru blachy i lakierobejcy na 
ścianach szczytowych.

7. Ściany zewnętrzne szczytowe wykończone 
wysokogatunkowym drewnem modrzewiowym to 
cecha charakterystyczna DOMXS.

8. Stolarka okienna oraz całoroczne drzwi wejściowe to 
produkty premium renomowanych firm takich jak:  
SCHÜCO czy KÖMMERLING - spełniają najwyższe 
wymagania w zakresie wzornictwa, komfortu, 
bezpieczeństwa oraz efektywności energetycznej.

9. Eleganckie moskitiery na części uchylne okien na 
parterze DOMXS są już w cenie.

10. Okiennice na przód i tył to standard wykonania domu 
DOMXS – chronią przed słońcem i zimnem. Dają 
poczucie prywatności i zabezpieczą Twój dom.

11. Okucia do okiennic specjalnie dla DOMXS 
produkuje renomowana włoska firma z ogromnym 
doświadczeniem. Wykorzystana do produkcji stal 
daje pewność i trwałość wieloletniego użytkowania. 
Okucia posiadają także europejskie certyfikaty jakości: 
ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2000 - UNI EN ISO 
9004:2000.

12. Wyjątkowy komin to kolejny charakterystyczny element 
naszych domów – jest powleczony stalą nierdzewną, 
więc nie wymaga renowacji, a dodatkowo posiada aż 
5 cm izolacji.

13. Bardzo dużo uwagi poświęcamy ociepleniu domów 
naturalną wełną mineralną odpowiednio: dach 25 cm, 
ściana 20 cm. Zapewnia to komfortowe i ekonomiczne 
warunki mieszkania – ciepło w zimie i chłód latem oraz 
ciszę pomiędzy pomieszczeniami i piętrami.

14. Konstrukcja dachu pokryta wysokojakościową blachą 
na rąbek renomowanych dostawców – minimalnie 20 
lat gwarancji. 

15. Ściany wewnętrzne z deski sosnowej lub świerkowej 
o najwyższym standardzie – drewno ostrugane 
i wysuszone.

16. Konstrukcja szkieletowa z certyfikowanego drewna 
C24 – stosowane przez nas drewno pochodzi  
z legalnych źródeł. 







FAQ
CZY DOMY SĄ CAŁOROCZNE?

Wszystkie domy są całoroczne bez względu na wariant i rozmiar.

CZY DOMY STOJĄ NA FUNDAMENTACH?

Wszystkie domy są na fundamentach.

CZY OFERTA OBEJMUJE CAŁĄ POLSKĘ?

Tak.

CZY DOMY SĄ MODUŁOWE?

Nie. Domy DOMXS są budowane na działce inwestora klasyczną 
metodą i są od początku do końca HAND MADE.

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 na parterze 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?

W zależności od wybranej wielkości domu proces bodowy 
trwa od 3 do 6 miesięcy.

OD CZEGO ZACZYNAMY WSPÓŁPRACĘ?
 
Od szczegółowej rozmowy o Państwa wyjątkowym DOMXS-ie 
i terminach jego budowy.

Wymiany mailowej wszystkich niezbędnych ustaleń o standardzie 

wykończenia DOMXS oraz poznaniu zapisów umowy, 

Po obustronnej akceptacji wszystkich szczegółów podpisujemy 
umowę i rozpoczynamy przygotowania do budowy - 
przygotowujemy projekt ostateczny, omawiamy istniejące 
dokumenty działki, rezerwujemy terminy, planujemy logistykę 
budowy, realizujemy budowę.

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.

OD JAK DAWNA JESTEŚCIE NA RYNKU?

Prototyp DOMXS powstał w 2013 roku. Do tego trzeba dodać 30 lat 
doświadczenia naszej 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: 
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 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)





fot. Marika Zaradzka



OBEJRZYJ NAJNOWSZE FILMY NA NASZYM KANALE.

 na YouTube
_________________________________________________________ 

youtube

https://www.youtube.com/channel/UCVrkAYc9Xzbg2YtwCDPAo5w
https://www.youtube.com/channel/UCVrkAYc9Xzbg2YtwCDPAo5w


 Prototypy
____________________________________________________ 
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Już dziś zbuduj 
Swój DOMXS.



A co powiesz o inwestycji 
w DOMXS na wynajem?
_______________________________________

zarabianiu kilkaset złotych dziennie przez cały rok?



Domxs
Całoroczny dom o powierzchni netto prawie 50m2. 
Budynek na zgłoszenie – uproszczone procedury. 

____________________________________________________

BUDYNEK REKREACJI INDYWIDUALNEJ 
- powierzchnia zabudowy 35 m2.

45

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.

DOMXS na wynajem to doskonała inwestycja i zarobek większy 
niż z najmu mieszkania. Zobacz za jaką cenę wynajmuje się nasz 
prototyp z 2013 roku.

cena: 262 500 zł brutto

pow. zab. 34,93 m2

pow. netto parteru* 28,45 m2

pow. użytkowa parteru** 24,35 m2

pow. netto antresoli* 20,68 m2

użytkowa antresoli** 10,36 m2

*Projekt budowlany finalnie określa powierzchnię budynku.

pow. zab. 34,93 mkw

pow. użytkowa parteru** 24,35 mkw

pow. zab. 34,93 mkw

pow. użytkowa antresoli** 10,36 mkw

pow. netto parteru* 28,45 mkw

pow. netto antresoli* 20,68 mkw

DOMXS 45

pow. zab. 34,93 mkw

pow. użytkowa parteru** 24,35 mkw

pow. zab. 34,93 mkw

pow. użytkowa antresoli** 10,36 mkw

pow. netto parteru* 28,45 mkw

pow. netto antresoli* 20,68 mkw

DOMXS 45

https://slowhop.com/pl/miejsca/956-siedlisko-otwartych-okiennic.html#product-reviews-section

https://slowhop.com/pl/miejsca/956-siedlisko-otwartych-okiennic.html#product-reviews-section

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


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.

www.domxs.pl

 Zapraszamy do budowy


