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Pasja rodzi perfekcję

katalpa

z korzyścią dla Ciebie

Drewno od zawsze było moją pasją. Praca z naturalnym surowcem, opracowywanie
innowacyjnych projektów oraz troska o detale konstrukcji dają mi wiele radości i satysfakcji.
W 2007 postanowiłem zbudować coś więcej niż tylko proste, drewniane kompozycje. Tak oto
powstał mój pierwszy dom szkieletowy, w którym zamieszkałem z rodziną. Wtedy pomyślałem:
„a gdyby tak zająć się tworzeniem domów idealnych do zamieszkania i wypoczynku na większą
skalę?”. I tak powstała Katalpa.
Od tamtej pory wybudowaliśmy już setki domów. Wybudowaliśmy, bo firma, to nie tylko ja, lecz także
wykwalifikowani inżynierowie, profesjonalni montażyści i doświadczeni pracownicy produkcji. Wszyscy
stanowimy kompetentny i energiczny zespół, dzięki któremu Katalpa stale się rozwija. Wynikiem tej
współpracy są najwyższej jakości domy energooszczędne oraz komfortowe domki letniskowe.

Projekt domu dostosowany do Twoich potrzeb.
Szybka budowa i wysoka jakość realizacji.
Z nami przekonasz się, jak przyjemnym i bezstresowym
doświadczeniem może być budowa własnego domu.
ZASIĘG DZIAŁANIA

Montaże domów w technologii Nordic Thermo realizujemy w odległości do 100 km od siedziby
firmy. Dzięki temu możemy zagwarantować wysoki standard obsługi, personalizację i dopasowanie
do indywidualnych wymagań klienta oraz zapewnić cenę na atrakcyjnym poziomie. Z nami
zobaczysz, że wyzwanie jakim jest budowa domu, będzie dla Ciebie przyjemnym doznaniem.

Bezpieczeństwo finansowe

Szczęśliwy inwestor...
... to ten, który ma świadomość, że to jego głos jest decydujący; to ten, który od początku wie, jaki
będzie rezultat inwestycji i z przyjemnością opowiada rodzinie i znajomym o swoim nowym...

...Wymarzonym miejscu do zamieszkania...
.... bezpiecznym, pięknym i komfortowym, a przy tym przyjaznym środowisku. Dom, który przyniesie wiele
radości w przyszłości... to dom wybudowany przez Katalpę.

Odkryj piękno drewna z nami!

Wystarczy 5 % zaliczki, by zamówić Twój wymarzony dom. Kolejne płatności realizowane są
w transzach odpowiadających stopniowi zaawansowania prac. To optymalne rozwiązanie –
inwestorowi daje poczucie bezpieczeństwa, a bankowi gwarancję, że za budowę odpowiada
wiarygodny wykonawca. Wybór firmy Katalpa daje gwarancję stałej ceny. Budowę prowadzi jeden
wykonawca, a koszty końcowe znane są już w momencie zawierania umowy. Nie jest to takie
proste w przypadku budowy domu murowanego, na której pracuje wielu podwykonawców,
a materiały budowlane często dostarcza sam inwestor.

Umowa gwarantująca standard prac

Z każdym inwestorem zawieramy umowę, w której zobowiązujemy się do wykonania określonych
prac i zastosowania w nich konkretnych materiałów budowlanych. Umowa jest potwierdzeniem
całościowych kosztów oraz finalnej ceny, bez względu na podwyżki cen materiałów i usług. Umowa
reguluje również szczegółowy terminarz prac i datę oddania budynku. Na prośbę inwestora, jednak
nie później niż 5 miesięcy przed rozpoczęciem budowy, ten termin może zostać przesunięty na inny,
zgodny z harmonogramem firmy. Jest to dodatkowe zabezpieczenie dla Ciebie na wypadek utrudnień
w pozyskaniu finansowania z banku lub zdarzeń losowych powodujących opóźnienie w udostępnieniu
placu budowy.

PROFESJONALNY I BEZPIECZNY MONTAŻ

Zależy nam na sprawnej realizacji. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem budowy sprawdzamy
wykonany wcześniej fundament oraz drogę dojazdową do miejsca montażu. Pozwoli nam to uniknąć
niepotrzebnych niespodzianek podczas prac. Dom montują wykwalifikowani pracownicy, a nadzór nad
budową i bezpieczeństwem sprawuje kierownik montażu. Każdy dom objęty jest długoletnią pisemną
gwarancją, byś przez lata mógł cieszyć się spokojem.

Chciałbyś poznać szczegóły i dowiedzieć się, jak działamy?
Umów się na spotkanie z naszym doradcą handlowym
tel.: 665 290 730
info@katalpa.com.pl
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prezentacja domu

technologia
nordic thermo

dom w kruszczykach 3

Nordic Thermo to opracowana przez naszą firmę technologia budowy domów
energooszczędnych. Dom w systemie Nordic Thermo cechuje się bardzo dobrą termo
izolacją (ponad dwa razu lepszą od typowego budynku murowanego) oraz świetnym
wygłuszeniem od hałasów zewnętrznych,
Ściany stanowią najważniejszy element domu. Są oparciem całej konstrukcji, dlatego też
muszą być wyjątkowo odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne. Poznaj zalety
naszej technologii.

Współczynnik
przenikania

U=0,11 W/m2K

6

5

7

4

8

3

9

2

10

1

INFORMACJE TECHNICZNE:
powierzchnia użytkowa

64,58 m2

powierzchnia netto / podłóg	

64,58 m2

ścianka kolankowa

Zwiększone bezpieczeństwo domu dzięki
materiałom odpornym na działanie ognia.

Warstwy od zewnątrz
lp

nazwa	grubość w cm

1

Tynk silikonowy Nanotynk Kreisel

0,2 cm

2

Siatka z klejem Kreisel

0,5 cm

3

Wełna skalna 0,036 W/mK	

10 cm

4

Płyta cementowa knauf Aquapanel

1,25 cm

5

Konstrukcja szkieletowa C24

19,5 cm

6

Wełna Isover Super Mata 0,033 W/mK	

19,5 cm

7

Folia paroizolacyjna

8

Przedścianka instalacyjna

5 cm

9

Wełna Isover Super Mata 0,033 W/mK	

5 cm

10

Płyta kartonowo-gipsowa
Łączna grubość ściany

4

Trwałość izolacji i idealne warunki do
mieszkania gwarantowane przez ścianę
otwartą dyfuzyjnie, która pozwala na
oddychanie domu.

nd

cena do umowy:
(zawiera 8% podatku VAT)

126 600 zł brutto
stan deweloperski:
199 900 zł brutto
czas budowy stanu deweloperskiego
4 tygodnie
stan surowy zamknięty:

rzut parteru

Standard domów pasywnych, czyli świetna
termoizolacja – ściany o przenikalności
Uw = 0,11 W/m2K.

Potrzebujesz więcej
informacji?
Chciałbyś go zamówić
w niższej cenie?

Niskie rachunki zimą, komfort latem oraz
brak remontów przez długie lata, co może
przełożyć się na realne oszczędności.

4

5

Zadzwoń
665 290 730

6

info@katalpa.com.pl

0,1 cm

2

Brak łatwopalnych i szkodliwych płyt
styropianu oraz płyt OSB3 w ścianach.

podoba ci
się ten dom?

750

budowa ścian

Nowoczesny design
za niewielkie pieniądze.

3

1

8

7

1,25 cm
38 cm

Systemowa elewacja odporna na
uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia.

1150

* OFERTA MA CHARAKTER INFORMACYJNY
I NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ
WG ROZUMIENIA ART. 66 KOD. CYWILNEGO.

5

prezentacja domu

prezentacja domu

INFORMACJE TECHNICZNE:

INFORMACJE TECHNICZNE:

dom W MARZANKACH

powierzchnia użytkowa

103,86 m2

powierzchnia netto / podłóg	

108,23 m2

ścianka kolankowa

dom miniaturka n

Ekskluzywny dom parterowy
z efektownym zadaszonym tarasem.

powierzchnia użytkowa

97,48 m2

powierzchnia netto / podłóg	

nd

ścianka kolankowa

cena do umowy:
(zawiera 8% podatku VAT)

264 500 zł brutto
390 200 zł brutto
czas budowy stanu deweloperskiego
8 tygodni

stan deweloperski:

podoba ci
się ten dom?

rzut parteru

204 300 zł brutto
316 500 zł brutto
czas budowy stanu deweloperskiego
6 tygodni

680

Zadzwoń
665 290 730

9

rzut piętra

220

5

2

info@katalpa.com.pl
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Zadzwoń 665 290 730

140

8

4

Chciałbyś go zamówić w niższej cenie?
info@katalpa.com.pl

892

Chciałbyś go zamówić
w niższej cenie?

7

Potrzebujesz więcej informacji?

rzut parteru

Potrzebujesz więcej
informacji?

1

podoba ci się
ten dom?

stan surowy zamknięty:

stan surowy zamknięty:

stan deweloperski:

5

113,46 m2
130 cm

cena do umowy:
(zawiera 8% podatku VAT)

6

Wygodny dom dla czteroosobowej
rodziny z częściowo zadaszonym
tarasem i przestronnym parterem.

780

720
1500

* OFERTA MA CHARAKTER INFORMACYJNY
I NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ
WG ROZUMIENIA ART. 66 KOD. CYWILNEGO.
* OFERTA MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI OFERTY
HANDLOWEJ WG ROZUMIENIa ART. 66 KOD. CYWILNEGO.
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katalpa

Dom w zielistkach ver.2

co otrzymasz
w cenie
Stan surowy zamknięty
W tym stanie wybudujemy dom całkowicie wykończony na zewnątrz. Dom oprócz pokrycia
dachowego, stolarki zewnętrznej i elewacji z wełną skalną, posiada podłogę poddasza, estetyczne
podbitki, kominy wentylacyjne.

Warto zwrócić uwagę na:
•
•

INFORMACJE TECHNICZNE:
powierzchnia użytkowa

120,09 m2

powierzchnia netto / podłóg	

129,55 m2

ścianka kolankowa

FUNKCJONALNY DOM DLA
CZTEROOSOBOWEJ RODZINY.

•
•
•

133 cm

Zwiększoną grubość konstrukcji oraz doskonałe poszycie z płyty knauf aquapanel (zamiast
OSB), która jest w pełni niepalna, odporna na warunki atmosferyczne, a przy tym ekologiczna
i oddychająca
Wełna elewacyjna zamiast styropianu. Jest niepalna, ma doskonałe parametry cieplne i również
oddycha, wełna jest montowana bez użycia kołków montażowych powodujących mostki
termiczne
Elewacja wykończona tynkiem silikonowym firmy Kreisel z właściwościami samoczyszczącymi
Prestiżowa stolarka okienna Veka 82sl, drzwi zewnętrzne Wikęd Optimum i bramy garażowe
Wiśniowski.
Dom montowany jest w technologii tzw. otwartej prefabrykacji, dzięki czemu konstrukcja
montowana jest w zaledwie 2 dni, a prawidłowy układ warstw termoizolacji minimalizuje mostki
termiczne.

Stan deweloperski

cena do umowy:
(zawiera 8% podatku VAT)

226 700 zł brutto
stan deweloperski:
357 600 zł brutto
czas budowy stanu deweloperskiego
8 tygodni
stan surowy zamknięty:

podoba ci się
ten dom?
Potrzebujesz więcej informacji?
Chciałbyś go zamówić w niższej cenie?

Zadzwoń 665 290 730

rzut parteru

info@katalpa.com.pl

rzut poddasza

Decydując się na stan wykończony, po jego wybudowaniu otrzymujesz klucze do nowego
pachnącego świeżością domu, który jest ocieplony w technologii Nordic Thermo. W domu są
wykonane posadzki z ogrzewaniem podłogowym na parterze. Instalacje wod-kan i elektryczne
wykonane są z uwzględnieniem preferencji inwestora. Wszystkie ściany, sufity i ścianki działowe
są przygotowane do szpachlowania i malowania.W domach z poddaszem zamontowane są schody.

Warto zwrócić uwagę na:
•
•

Ocieplenie w technologii Nordic Thermo z wykorzystaniem przedścianki instalacyjnej, dzięki
której przewody nie są prowadzone w głównej konstrukcji.
Doskonałą organizację prac wykończeniowych z wykorzystaniem wysokiej jakości produktów.

szczegółowa oferta znajduje się na stronie
www.katalpa.com.pl
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* OFERTA MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI OFERTY
HANDLOWEJ WG ROZUMIENIa ART. 66 KOD. CYWILNEGO.
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Dajemy więcej
niż inni
Każdy, kto choć raz zmierzył się z tak złożonym przedsięwzięciem jakim jest budowa domu wie,
ile zaangażowania, czasu i pieniędzy potrzeba, by osiągnąć zadowalający efekt.
Dlatego Katalpa dba o każdą realizację całościowo, byś mógł spać spokojnie, nie martwiąc się
o ukryte, dodatkowe koszty jak w przypadku budowy domu murowanego oraz szybko cieszyć się
własnym domem.

W cenie każdej naszej realizacji zawarty jest:
•
•
•
•
•

projekt,
pełna specyfikacja produkcyjna,
transport do 50 km,
rozładunek towaru (w tym koszt dźwigu),
zakwaterowanie pracowników na czas montażu.

W trosce o terminowość prac oraz profesjonalny montaż nad każdą realizacją czuwa doradca
klienta oraz kierownik montażu. A Ty zaoszczędzony czas możesz spędzić w spokoju ciesząc się
towarzystwem najbliższych.

Szczegółowy zakres prac znajduje się na stronie
www.katalpa.com.pl
Zapoznałeś się z naszymi projektami i nie znalazłeś wśród nich jednego, który w pełni by Cię
satysfakcjonował? A może nie jesteś pewien czy dokonałeś słusznego wyboru? Skontaktuj się
z nami, a rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości i pomożemy dobrać projekt uwzględniający
potrzeby Twojej rodziny.
Nasz doradca przeanalizuje Twoje oczekiwania i możliwości finansowe, lokalizację domu, styl
życia oraz liczbę domowników i pomoże wybrać najlepszy dla Ciebie projekt. Jeśli żaden dom
z tych przez nas oferowanych nie spełnił Twoich potrzeb, wspólnie znajdziemy inny projekt spoza
naszej oferty, aby zaproponować rozwiązanie idealne dla Ciebie.
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Zakład produkcyjny:

0 0

ul. Polna 8a
14-140 Miłomłyn
woj. warmińsko-mazurskie
biuro handlowe:
ul.twarda 2
14-140 miłomłyn
+48 665 290 730
info@katalpa.com.pl
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Katalpa
Producent Domów Drewnianych

POKÓJ
www.katalpa.com.pl
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