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Producent oryginalnych innowacyjnych konstrukcji hybrydowych. 

Innowacyjna konstrukcja łącząca 
naturalne materiały i ultranowoczesną technologię.

Jeśli szukasz odrobiny przestrzeni, schronienia w ogrodzie, miejsca 
realizacji swoich zainteresowań i pasji, nasz Hobby Spot będzie 
idealnym rozwiązaniem. 
Jeśli szukasz luksusowego całorocznego domku glampingowego,  
z którego poprzez przeszkloną fasadę Twoi goście podziwiać 
mogą piękne widoki to HobbySpot XL i HobbySpot Glamp są 
najlepszą opcją.
Obiekty te posiadają oryginalny, paraboliczny kształt z łatwością 
wpisujący się w otaczający go krajobraz.

Hobby Spot produkowany jest z naturalnych materiałów, z 
wykorzystaniem ultra nowoczesnej technologii, z dbałością o 
zachowanie najwyższej jakości wykonania, zapewniającej komfort  
i bezpieczeństwo o każdej porze roku.

Podstawa i ściany naszego całorocznego obiektu ogrodowego  
standardowo wykonane są z  kilkunastocentymetrową izolacją 
cieplną zapewniającą odpowiednie warunki termiczne.

Hobby Spot pokryty jest kanadyjską dachówką bitumiczną z 
certyfikowaną odpornością na warunki wiatrowe do 180 km/h. 
Pokrycie taką dachówką wraz z aerodynamicznym kształtem, 
zwiększa odporność obiektu na warunki zmieniającego się klimatu.

Hobby Spot

Projektując nasz Hobby Spot chcieliśmy stworzyć  
obiekt o  unikalnym kształcie, będący nowoczesnym 
i komfortowym miejscem zarówno do pracy, 
rekreacji oraz realizacji swoich zainteresowań.

Nasz Hobby Spot służyć może jako przestronne 
biuro ogrodowe, pracownia artystyczna czy miejsce 
do ćwiczeń koncentracji i jogi, domek dla dzieci czy 
obiekt realizacji pasji  muzycznych oraz wielu 
innych…

Hobby Spot XL  jest przedłużoną wersją domku  
HobbySpot, wyposazony jest w pomieszczenie 
łazienki z toaletą i prysznicem oraz aneksem 
kuchennym i  słuzyć może jako luksusowy, 
całoroczny obiekt  glampingowy dla turystów.

HobbySpot Glamp jest konstrukcją modularną, 
łącząc dwa moduły domku o szerokości 4,70 m i 
całkowitej długości 7,40 m uzyskujemy domek 
glampingowy o powierzchni 35 m2. 
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  zabudowy  Hobby Spot

Opcje wyposażenia obiektu:

     1.   aneks kuchenny
     2.   klimatyzacja
     3.   izolacja akustyczna 
     4.   ogrzewanie - grzejniki elektryczne. 
     5.   podłoga z paneli podłogowych
     6.   drzwi przeszklone dwustrzydłowe z potrójna szybą
     7.   dodatkowe przeszklenia po obu stronach drzwi 
            wejściowych w wersji dwu lub trzy szybowej.
             

      Wykończenie wnętrza może być jednak modyfikowane     
      na życzenie klienta zgodnie z przeznaczeniem obiektu.
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Wykończenie zewnętrzne
    Nowoczesna kanadyjska dachówka bitumiczna z certyfikowana    
    odpornością na warunki wiatrowe.
    Tylna ściana z okładziną drewnianą pokrytą środkami             
    konsewującymi.

Wymiary zewnętrzne
    Hobby Spot                  szer. 4,70m x gł. 3,20m x wys. 2,75m
    Hobby Spot XL             szer. 4,70m x gł. 3,70m x wys. 2,75m
    HobbySpot Glamp        szer 4,70 m x gł. 7,40m x wys.2,75m
     W wersji Hobby Spot XL domek wyposażony jest w  pomieszczenie 
     łazienki  z  prysznicem i toaletą. Układ pomieszczeń w HobbySpot   
     Glamp projektowany jest  zgodnie z wymogami Klienta.

Izolacja
    Wysokiej jakości ekologiczna izolacja 
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Stolarka drzwiowa
    Drzwi przeszklone dwuskrzydłowe z podwójną lub potrójną   
    szybą.
    Naświetla łukowe po obu stronach- szkło hartowane          
    podwójne lub potrójne

Wykończenie wewnętrzne
   Ściany pokryte okładziną drewnianą świerkową ( opcje innego  
   drewna ) lub panelami ściennymi
   Ściana tylna pokryta okładziną drewnianą lub  płytą G-K


