
Wielu Polaków, na skutek pan-
demii koronawirusa, zaczęło 
rozglądać się za odskocznią od 
miasta i szukać bezpiecznego 

miejsca do wypoczynku. Doskonałą 
odpowiedzią na tego typu potrzeby jest 
budowa domu do 35 mkw. na zgłoszenie, 
czyli w uproszczonej procedurze, bez 
pozwolenia na budowę. Domy takie 
charakteryzują się prostą konstrukcją 
oraz niskimi kosztami budowy i użyt-
kowania. I, co najważniejsze, istnieje 
możliwość postawienia takiego domu 
w ekspresowym tempie, korzystając 
z wyspecjalizowanych firm budownic-
twa modułowego. Jedną z takich firm 
jest wchodzący w skład Grupy Inwest 
producent materiałów prefabrykowa-
nych HM Factory sp. z o.o., który tego lata 
wprowadził na rynek produkt pod nazwą 
HModular.

NajWyższy staNdard
HModular to domy modułowe 

wykonane w technologii prefabrykacji 

betonowej, będące atrakcyjną 
alternatywą dla domów wykonanych 
w konstrukcji lekkiej – drewnianej, 
stalowej bądź z kontenerów. 
Dzięki betonowej konstrukcji są to 
wysokiej jakości budynki całoroczne, 
charakteryzujące się doskonałymi 
parametrami cieplnymi i akustycznymi. 
Moduły, z których się je składa, 
produkowane są w fabryce HM 
Factory, gdzie od lat wytwarzane są 
też spełniające najwyższe europejskie 
standardy elementy prefabrykowane 
dla budownictwa mieszkaniowego 
wykorzystywanego w Polsce 
i w Skandynawii.   

HModular przeznaczony jest dla 
każdego, kto marzy o własnym domu 
z przestrzenią i ogrodem. To marzenie 
można zrealizować w ciągu kilku godzin 
bez ponoszenia wysokich kosztów. Nie 
trzeba angażować się w skomplikowany 
proces budowlany. Taki dom, co ważne, 
będzie nam służył nie tylko na week-
endowy wypad za miasto czy w czasie 

dłuższego urlopu, lecz także będzie 
spełniał funkcję samowystarczalne-
go obiektu całorocznego. HM Factory 
oferuje domy zarówno w standardzie 
deweloperskim, jak i pod klucz – czyli 
łącznie z wykończeniem i meblami 
w zabudowie oraz ruchomymi.

IdealNa alterNatyWa
Oferta przeznaczona jest zarówno 

dla klienta indywidualnego, który chce 
zainwestować w miejsce rekreacji na 
swojej działce, jak i dla przedsiębiorcy, 
chcącego zbudować domki pod wyna-
jem lub urządzić sobie biuro. Ciekawą 
opcją jest również zakup domku mo-
dułowego dla gości, zapewniającego im 
komfort w osobnej przestrzeni z własną 
łazienką. 

Warto też pamiętać, że w ramach 
Polskiego Ładu prawdopodobnie od 
1 stycznia 2022 r. bez pozwolenia na 
budowę będzie można postawić dom 
o powierzchni do 70 mkw. Przy tak 
dużej konstrukcji tym bardziej warto 
będzie skorzystać z renomowanej firmy 
specjalizującej się w budownictwie 
modułowym.

Więcej informacji na stronie: 
https://hmodular.pl/. 

Całoroczny dom gotowy do zamieszkania już w kilka tygodni od 
zamówienia? zgadza się. HModular to najwyższej jakości domy 
modułowe wykonane w najnowocześniejszej technologii prefabrykacji 
betonowej. transport i montaż wykończonego domu z meblami zajmują… 
jeden dzień 

Bartosz Dąbrowski

INWestyCje

domy modułowe dla każdego

artykuł przygotowany we współpracy z HM Factory sp. z o.o.
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