
Showroom
Nowy wzór na przyszłość budownictwa
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5,9 m2

Showroom znajduje się na terenie naszego zakładu 
produkcyjnego i oferuje optymalne warunki dla 
swobodnej, szczegółowej konsultacji, jak również 
kompleksowej prezentacji możliwości budownict-
wa modułowego z drewna. 
Budynek o powierzchni ok. 300 m2 brutto powstał 
z połączenia 6 pojedynczych modułów i umożliwia 
zapoznanie się na żywo z zastosowaniem budow-
nictwa modułowego w różnych klasach aktywów. 
Czy to mieszkanie, pokój hotelowy, biuro czy szpital 
- przyszłość budownictwa modułowego z drewna 
można zobaczyć w showroomie MOD21. Przedsta-
wiono tu także różne możliwości wykonania ele-
wacji, które muszą spełniać różne wymagania w 

NASZ 
SHOWROOM

RZUT PARTERUzależności od przeznaczenia budynku. Począwszy 
od wentylowanej fasady drewnianej lub tytano-
wo-cynkowej po system izolacji cieplnej.
Ze względu na czas budowy wynoszący zaledwie 
8 tygodni, showroom, który został otwarty w listo-
padzie 2022 roku, udowadnia, że najwyższa jakość 
i szybka realizacja nie wykluczają się wzajemnie.
W pełni sterowany głosem parter zachwyca 
modułową, dającą się rozbudować powierzchnią 
konferencyjną z nagłośnieniem BOSE® i pełnym 
wyposażeniem do wideokonferencji. Nowoczesne 
oświetlenie LED i podłogi hybrydowe firmy ter Hürne® 
oraz sufity akustyczne firmy Rockfon® spełniają 
najwyższe standardy designu i komfortu.



29,7 m2

W tym module, który został zaprojektowany jako pokój hotelowy, 
prawdziwą atmosferę dobrego samopoczucia tworzy wysokiej 
jakości drewniana podłoga ter Hürne® oraz dyskretne rozwiązanie 
dla telewizora („The Frame“). Inteligentne rozwiązania, takie jak 
kabina prysznicowa „Smart Glass“, która po naciśnięciu przycisku 
zmienia się z przezroczystej na nieprzezroczystą, dopełniają kon-
cepcji pomieszczenia.

OBIEKTY HOTELOWE.

RZUT PIĘTRA



23,3 m2

Jako nowoczesna jednostka biurowa, moduł ten oferuje swobodę 
przestrzeni dla różnorodnych miejsc pracy. Płaskorzeźba ścienna 
z drewna i designerskie oświetlenie umożliwiają skoncentrowaną 
pracę w przyjemnym otoczeniu.

PRACA.

RZUT PIĘTRA



30 m2

Jako nowoczesny pokój szpitalny, moduł ten oferuje idealną 
ergonomię miejsca pracy do opieki nad pacjentem. Łazienka 
bez przeszkód i wysokiej jakości wykładziny podłogowe Gerflor® 

stanowią niektóre z dostępnych możliwości. 

ZDROWIE.

RZUT PIĘTRA
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