
TWOJA OAZA  SPOKOJU



Mójdomek.pl jest jednym z podmiotów, które wchodzą  
w skład marki ALE HALE.pl działającej na rynku polskim od 
2006 roku. Mnogość dziedzin i kierunków skupionych pod 
tą marką sprawia, że wytwarzane przez nas obiekty  
w całości powstają w jednym miejscu począwszy od 
projektu, poprzez konstrukcje stalowe, prace montażowe 
i wykończeniowe. Przy realizacji każdego z tych etapów 
pracują wykwalifikowani ludzie, specjaliści w swoim kie-
runku. Szczególny nacisk kładziemy na jakość oferowanych 
produktów dlatego cały proces wytwarzania  nadzorowany 
jest przez dział kontroli jakości. 

Mobilne domki wytwarzane w naszej firmie nazwę “mo-
bilne” zawdzięczają zastosowanemu podwoziu, które 
jest wyposażone w koła jezdne pozwalające na łatwe ma-
newrowanie podczas transportu, swobodny sposób prze-
mieszczania domku w miejscu docelowym i dowolne jego 
ustawienie. Drugim sposobem i rodzajem ich mobilności 

jest woda. Wszelkiego rodzaju zbiorniki wodne, zalewy, 
zatoki, przystanie. 

Nasze obiekty wykonywane są na bazie samonośnej 
konstrukcji stalowej. Dostępność materiałów wykończe-
niowych sprawia, że możliwości wizualne są w tej chwili 
nieograniczone. Solidna izolacja termiczna pozwala na za-
mieszkanie w domu przez cały rok. Nie straszna jest żadna 
sroga zima, a latem odpoczywamy w niezwykle przyjem-
nym mikroklimacie. Dlatego nie używamy pojęcia “domek 
letniskowy” bo z założenia wszystkie nasze obiekty są 
“całoroczne”. Proponujemy domy wykończone „pod klucz”, 
a w aranżacji wnętrza może brać udział każdy potencjalny, 
przyszły jego mieszkaniec. Obiekty są wyposażone we 
wszystkie media, kompletną łazienkę, toaletę, a całą resztę 
urządzamy wg Państwa potrzeb i życzenia. Powierzchnia 
zabudowy proponowanych przez nas obiektów wynosi od 
15 m2 do 96 m2. 

Montaż takiego domku to chwila. Kompletny obiekt dostar-
czany jest w całości specjalistycznym transportem. Usta-
wiany  jest za pomocą dźwigu lub specjalnego podwozia 
na wcześniej przygotowanym podłożu. Można go umieścić 
na działce o pow. 100 - 200 m2 i jeszcze znajdzie się miejsce 
na zasadzenie drzewka.Możemy też wkomponować obok 
ciepły garaż na samochód lub własne, przytulne spa.

Mójdomek.pl wytwarza w pełni wyposażone  kontenery 
biurowe, socjalne oraz „kwatery pracownicze” na bazie 
konstrukcji o szerokości do 4m i długości do 15m.
Organizujemy także na Państwa życzenie transport naszych 
obiektów do miejsca przeznaczenia.

Wszystkie Państwa wątpliwości rozwiążemy osobiście  
w siedzibie naszej firmy lub pod nr telefonu 698 960 980.  
Zapraszamy także do kontaktu drogą elektroniczną pod 
adresem kontakt@mojdomek.pl



Ramy wszystkich naszych obiektów wykonane są na bazie 
konstrukcji stalowych zaprojektowanych w oparciu o własną 
myśl technologiczną, opracowaną przez dział techniczny 
naszej Wytwórni Konstrukcji Stalowych ALE HALE.pl 
Wszystkie elementy stalowe są ocynkowane co znacznie 
zwiększa ich żywotność, a wykonanie ich ze stali gatunkowej 
o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych sprawia, 
że scalone ze sobą elementy tworzą bardzo stabilną  
i sztywną bryłę.
Ramy obiektów o rozmiarach ponadgabarytowych są malo-
wane precyzyjnie dobranymi zestawami farb w zależności 
od środowiska, w jakim domy będą użytkowane. Wieloletnie 
doświadczenie w sektorze wytwarzania i montażu kon-
strukcji stalowych sprawia, że w tej dziedzinie poruszamy 
się perfekcyjnie i jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom 
niestandardowych potrzeb klienta.

Stalowa rama ocynkowana 
w konstrukcji każdego domku



Wielowarstwowe ściany  
w konstrukcji każdego domku

Konstrukcje ścian w naszych obiektach wykonane są  
w technologi szkieletowej z wysokogatunkowego drewna 
litego, a także z drewna klejonego KVH o różnych prze-
krojach. Od strony wewnętrznej we wszystkich naszych 
domkach, poza modelem “POLA”, stosujemy matę izo-
lacyjną na bazie poliuretanu obustronnie pokrytą folią 
aluminiową, która bardzo skutecznie zatrzymuje zgroma-
dzone wewnątrz pomieszczenia ciepło, a z drugiej strony 
nie pozwala, aby czynniki atmosferyczne (ciepło, zimno) 
dostawały się do wnętrza naszego domku.

Kolejnym materiałem izolacyjnym stosowanym przez 
nas do termoizolacji ścian jest wełna mineralna która jest 
szczelnie osłaniana od strony zewnętrznej membraną 
wiatroizolacyjną mocowaną do konstrukcji ścian i dopiero 
montowane są łaty zapewniające prawidłową wentylację 
elewacji zewnętrznej
Analogiczne warstwy stosujemy w konstrukcji dachu z tą 
różnicą, że drewno konstrukcyjne jest o innym przekroju  
i dokładamy jeszcze warstwę wełny o grubości 5 cm.  
Stosowana przez nas wełna nie opada z powierzchni ścian  
i dachu, nie bryluje się, nie pozostawia wolnych,  

niewypełnionych przestrzeni. Sprawdza się jako doskonały,  
oddychający materiał izolacyjny, który spełnia w 100% 
swoją funkcję.
Konstrukcja ścian i dachu wykonana w technologi i przez 
nas stosowanej zapewnia komfort użytkowania przez 
długie lata, a istniejący wewnątrz mikroklimat nawiązuje do 
bliskości z naturą.



Struktura warstw 
w przekroju ścian domku

1. Płyta MFP
2. Mata termoizolacyjna

4. Ocieplenie z wełny

5. Membrana wiatroizolacyjna

6. Szczelina powietrzna

8. Materiał elewacyjny

3. Drewno konstrukcyjne

7. Łaty pod elewacje

• płyta meblowa lub laminowana płyta wodoodporna
•  wodoodporna płyta MFP
• panele MDF
• płyty gipsowo - włóknowe
• płyty gipsowo-włóknowe
• tapety
• glazura
• powierzchnie malowane farbami 

• wykładzina PCV
• wykładzina dywanowa
• panele podłogowe
• deska naturalna
• terakota, gres

• płyty elewacyjne Vifront
• okładzina elewacyjna Kerrafront
• elewacja z drewna naturalnego
• płyty fasadowe
• płyty HPL
• elewacja metodą lekko-mokra 

• blacha trapezowa
• blachodachówka
• blacha na rąbek
• gont bitumiczny

Wykończenie ścian  
i sufitów od wewnątrz

Wykończenie podłóg

Elewacje zewnętrzne

Pokrycia dachowe



Szkielet konstrukcji  
ścian oraz dachów

Konstrukcja szkieletowa ścian i dachu naszych obiektów 
wykonana jest w całości z atestowanego drewna konstruk-
cyjnego KVH w gat. C24 zacinanego precyzyjnie zgodnie 
z dokumentacją techniczną wykonywaną dla każdego 
domku.
Skręcanie poszczególnych elementów odbywa się na 
stołach montażowych które zapewniają idealne wymiary 
oraz prostoliniowość każdego modułu. Takie rozwiązanie 
zapewnia też wygodę i komfort pracy dla ludzi zajmujących 
się prefabrykacją ścian i konstrukcji dachów.

Na stole montażowym montowane są też elementy wykoń-
czenia ścian wewnętrznych które dodatkowo usztywniają 
cały pojedynczy moduł.
Gotowe moduły transportowane są w całości i precyzyjnie 
ustawiane na przygotowanej wcześniej podłodze domku  
za pomocą zintegrowanych ze sobą suwnic. 





STANDARD
Domek w  wersji  

Domek jest w pełni wykończony i przygotowany do samo-
dzielnego umeblowania. Składa się z salonu z miejscem na 
kuchnię, pomieszczeniem na łazienkę i jedną lub dwiema 
sypialniami w zależności od wielkości domku.   
Na wyposażenie domku składa się: 

• konstrukcja stalowa ocynkowana (trwałość do 30 lat)
• spód domku zabezpieczony blachą ocynkowaną
• izolacja termiczna 10 cm wełny mineralnej w ścianach  

i podłodze a 15 cm wełny mineralnej jako ocieplenie 
dachu + specjalna warstwa - mata izolacyjna poliure-
tanowa o grubości 5 mm obustronnie pokryta folią  
aluminiową

• komplet kół i dyszel transportowy
• okna PCV 7-komorowe, dwuszybowe
• drzwi wewnętrzne w okleinie
• drzwi zewnętrzne stalowe z ciepłym progiem  

i wypełnieniem z wełny mineralnej

• ościeżnice drzwiowe stałe
• kompletna instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, 

wentylacyjna i RTV
• instalacja elektryczna : kontakty, gniazdka, włączniki/

wyłączniki, skrzynka rozdzielcza, gniazda RTV z wypro-
wadzonym kablem antenowym na zewnątrz budynku       

• instalacja hydrauliczna pod kuchnię i łazienkę,  zawór 
pod pralkę

• wentylacja mechaniczna w łazience i kuchni oraz  
odpowietrzenie instalacji sanitarnej

• pokrycie dachowe z blachodachówki, orynnowanie PCV
• podłoga wykończona z odpornej na ścieranie  

wykładziny PCV, wykładziny dywanowej oraz wykoń-
czona listwą przypodłogową 

• wnętrze wykonane z paneli i listew PCV, paneli MDF, 
płyt wodoodpornych w twardej okleinie

• elewacja zewnętrzna wykonana z płyty elewacyjnej  
Vifront

• oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne LED (oświetle-
nie sufitowe w każdym pomieszczeniu, 3-7 punktów 
oświetleniowych na zewnątrz)





STANDARD + 
Domek w  wersji  

Na wyposażenie domku w wersji STANDARD + składają się:

• kuchnia (szafki dolne i górne, blat, zlewozmywak  
z baterią, lodówka, płyta elektryczna 2- palnikowa, 
pochłaniacz)

• łazienka (kabina prysznicowa 80cm z brodzikiem, 
umywalka z szafką, sedes, bojler 50L, suszarko-grzejnik,  
lustro)

 
Oraz wszystkie elementy z wersji STANDARD: 

• konstrukcja stalowa ocynkowana (trwałość do 30 lat)
• spód domku zabezpieczony blachą ocynkowaną
• izolacja termiczna 10 cm wełny mineralnej w ścianach  

i podłodze a 15 cm wełny mineralnej jako ocieplenie 
dachu + specjalna warstwa - mata izolacyjna poliure-
tanowa o grubości 5 mm obustronnie pokryta folią  
aluminiową

• komplet kół i dyszel transportowy
• okna PCV 7-komorowe, dwuszybowe
• drzwi wewnętrzne w okleinie
• drzwi zewnętrzne stalowe z ciepłym progiem  

i wypełnieniem z wełny mineralnej

• ościeżnice drzwiowe stałe
• kompletna instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, 

wentylacyjna i RTV
• instalacja elektryczna : kontakty, gniazdka, włączniki/

wyłączniki, skrzynka rozdzielcza, gniazda RTV z wypro-
wadzonym kablem antenowym na zewnątrz budynku       

• instalacja hydrauliczna pod kuchnię i łazienkę,  zawór 
pod pralkę

• wentylacja mechaniczna w łazience i kuchni oraz  
odpowietrzenie instalacji sanitarnej

• pokrycie dachowe z blachodachówki, orynnowanie PCV
• podłoga wykończona z odpornej na ścieranie  

wykładziny PCV, wykładziny dywanowej oraz wykoń-
czona listwą przypodłogową

• wnętrze wykonane z paneli i listew PCV, paneli MDF, 
płyt wodoodpornych w twardej okleinie

• elewacja zewnętrzna wykonana z płyty elewacyjnej  
Vifront

• oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne LED (oświetle-
nie sufitowe w każdym pomieszczeniu, 3-7 punktów 
oświetleniowych na zewnątrz)





DE LUX
Domek w  wersji  

Na wyposażenie domku w wersji DE LUX składają się:

• kuchnia - dodatkowo stół jadalny z czterema  
taboretami 

• sypialnia małżeńska (łóżko 1,40 x 2,00m z materacem  
i skrzynią na pościel, szafki nocne, szafa na ubrania)

• sypialnia dziecięca (łóżko piętrowe, szafka na zabawki)
• salon (sofa lub narożnik z funkcją spania, stolik kawowy) 
• panelowe grzejniki elektryczne 
 
Oraz wszystkie elementy z wersji STANDARD i STANDARD+ :  

• kuchnia (szafki dolne i górne, blat, zlewozmywak  
z baterią, lodówka, płyta elektryczna 2- palnikowa, 
pochłaniacz)

• łazienka (kabina prysznicowa 80cm z brodzikiem, 
umywalka z szafką, sedes, bojler 50L, suszarko-grzejnik,  
lustro) 

• konstrukcja stalowa ocynkowana (trwałość do 30 lat)
• spód domku zabezpieczony blachą ocynkowaną
• izolacja termiczna 10 cm wełny mineralnej w ścianach  

i podłodze a 15 cm wełny mineralnej jako ocieplenie 
dachu + specjalna warstwa - mata izolacyjna poliure-
tanowa o grubości 5 mm obustronnie pokryta folią  
aluminiową

• komplet kół i dyszel transportowy
• okna PCV 7-komorowe, dwuszybowe
• drzwi wewnętrzne w okleinie
• drzwi zewnętrzne stalowe z ciepłym progiem  

i wypełnieniem z wełny mineralnej

• ościeżnice drzwiowe stałe
• kompletna instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, 

wentylacyjna i RTV
• instalacja elektryczna : kontakty, gniazdka, włączniki/

wyłączniki, skrzynka rozdzielcza, gniazda RTV z wypro-
wadzonym kablem antenowym na zewnątrz budynku       

• instalacja hydrauliczna pod kuchnię i łazienkę,  zawór 
pod pralkę

• wentylacja mechaniczna w łazience i kuchni oraz  
odpowietrzenie instalacji sanitarnej

• pokrycie dachowe z blachodachówki, orynnowanie PCV
• podłoga wykończona z odpornej na ścieranie  

wykładziny PCV, wykładziny dywanowej oraz wykoń-
czona listwą przypodłogową

• wnętrze wykonane z paneli i listew PCV, paneli MDF, 
płyt wodoodpornych w twardej okleinie

• elewacja zewnętrzna wykonana z płyty elewacyjnej  
Vifront

• oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne LED (oświetle-
nie sufitowe w każdym pomieszczeniu, 3-7 punktów 
oświetleniowych na zewnątrz)





DOMEK 24 m2
Przykładowe rzuty pomieszczeń



DOMEK 35 m2
Przykładowe rzuty pomieszczeń



DOMEK 48 m2
Przykładowe rzuty pomieszczeń



DOMEK 57,2 m2
Przykładowe rzuty pomieszczeń



NOWOŚĆ
Twoja oaza spokoju na 60 m2



Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku mieszkaniowego, 
a także w związku z dużym zainteresowaniem domami 
mobilnymi o powierzchni większej niż standardowe 35 m2, 
opracowaliśmy moduł o wymiarach 4,5 x 13 m, spełniający 
wymagania domu całorocznego.  
 
Taki dom powstaje w naszej fabryce i jako pojedynczy 
gotowy element zostaje przetransportowany do klienta. 
Wnętrze jest w pełni wykończone i wyposażone, co elimi-
nuje proces budowlany w miejscu docelowego montażu. 
Dostarczony moduł instalowany jest za pomocą dźwigu, 
a wykonanie podłoża i przyłączy to wszystko, co należy 
zrobić, aby w dzień po dostawie zamieszkać we własnym 
domu. 
 
To klient na etapie zamówienia określa, w jakim stanie 
chce, aby wyprodukować mu obiekt. Czy ma to być stan 
deweloperski, gdzie będzie mógł zaaranżować wnętrze, czy 
wszystkie prace wykończeniowe zrealizować ma dostawca, 
a zamawiający po swojemu urządzi każde pomieszczenie, 
czy wreszcie ma to być wersja „pod klucz”. 



Nasza oferta to szereg oszczędności: 

1. W porównaniu z budownictwem tradycyjnym 
budżet jest niższy o około 40-50%. 

2. Czas realizacji zostaje skrócony do minimum.  

3. Oszczędzamy również zdrowie psychiczne. 
Klient nie musi znosić widoku fachowców, ich 
fochów, wymagań i odpowiadać na tysiące 
pytań.

-To my, w uzgodnieniu z klientem, urządzamy i wyposa-
żamy we wszystko wnętrze domu. Montujemy instalacje, 
podłogi, okładziny ścian i sufitów. Dostarczamy i wsta-
wiamy meble, łóżka, sprzęt AGD, alarm, monitoring, itp. 
Innymi słowy zajmujemy się kompleksową obsługą takich 
inwestycji, począwszy od projektu, wykonania posadowie-
nia i przyłączy, aż po zagospodarowanie terenu i produkcję 
domu. 



Wszystkie projekty powstają z wykorzystaniem 
najlepszych materiałów, a prace montażowe 
powierzane są specjalistom w swojej dziedzinie, 
dając gwarancję bezproblemowego, wielolet-
niego użytkowania. Trwałość domków obliczona 
jest na minimum 50 lat. 



































TRANSPORT
Profesjonalny i bezpieczny





www.mojdomek.pl 
tel.: +48 698 960 980 

e-mail: kontakt@mojdomek.pl 
ul. Elewatorska 27A 

15-620 Białystok 
Budynek Stacji Paliw LOTOS


