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CO I DLA KOGO?

Produkujemy m.in. portiernie 
kontenerowe, stróżówki, pawilony 
handlowe i biurowe, kontenery 
mieszkalne i sanitarne, garaże, 
budynki techniczno-magazynowe 
oraz wszelkiego rodzaju obiekty  
o dowolnym przeznaczeniu użyt-
kowym.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Do każdego projektu podchodzimy 
w sposób indywidualny. Analizu-
jemy uzyskane informacje  
w odniesieniu do możliwości pro-
dukcyjnych, doradzamy i suge-
rujemy optymalne rozwiązania 
funkcjonalne i kosztowe.

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI

Obsługujemy klientów na terenie 
całej Polski i Europy. Dostarczamy 
gotowe budynki modułowe z płyty 
warstwowej w wersji pod klucz 
bądź – przy większych obiektach, 
których gabaryty nie pozwalają na 
uzasadniony ekonomicznie trans-
port drogami publicznymi – oferu-
jemy montaż na miejscu.

RZETELNOŚĆ

Nasze oferty handlowe przygoto-
wywane są w sposób rzetelny  
i nie zawierają niekorzystnych dla 
klientów niedopowiedzeń, które 
mogłyby zakłamywać ostateczną 
cenę danego pawilonu czy stró-
żówki i mieć wpływ na ich koń-
cową użytkową funkcjonalność.

GWARANCJA JAKOŚCI

Wszystkie oferowane przez nas 
budynki modułowe są nowe, 
wolne od wad fizycznych i praw-
nych. Wykonujemy je z należytą 
starannością, zgodnie z wiedzą 
techniczną, sztuką budowlaną oraz 
doświadczeniem produkcyjnym 
- tak, aby mogły być bezpiecznie 
użytkowane odpowiednio do swo-
jego przeznaczenia.

DORADZTWO

Jesteśmy otwarci na kontakt i pro-
fesjonalne konsultacje techniczno-
-projektowe. Zależy nam na satys-
fakcji naszych klientów. Chcemy, 
aby każdy wyprodukowany przez 
nas obiekt spełniał oczekiwania 
i mógł być bez problemu użytko-
wany przez długie lata.

O nas

Spółka Mobilbud 
bazuje na wieloletnim 
doświadczeniu handlo-
wo-produkcyjnym, 
które sięga 2011 r. 

Nasza specjalizacja to produk-
cja na zamówienie oraz sprze-
daż małych i średnich budynków 
modułowych wykonywanych  
z płyt warstwowych z dowolnym 
rodzajem wypełnienia (styropian, 
poliuretan, wełna mineralna).

Budujemy wszystko, na co 
pozwala technologia płyt warstwo-
wych. Dostosowujemy do tej tech-
nologii projekty pierwotnie przygo-
towane z myślą o innym materiale 
konstrukcyjnym.

Mobilbud Sp. z o.o. 

|  Dział handlowy  
|  Wyceny, zapytania, doradztwo 
    
+48 795 998 823 
+48 698 629 690
 
|  Export Sales
+48 793 403 823
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Misja

Naszą misją jest tworzenie nowocze-
snych obiektów użytkowych w tech-
nologii płyt warstwowych, które 
odpowiadają najnowszym trendom 
estetycznym, materiałowym, funkcjo-
nalnym, wzorniczym, środowisko-
wym i urbanistycznym.

PROSTOTA I FUNKCJONALNOŚĆ

Pragniemy, aby nasze obiekty - odznaczając się pro-
stotą i oszczędnością wyrazu, spełniając wysokie 
wymagania jakościowe i w optymalny sposób realizując 
zadania użytkowe - stanowiły jednocześnie integralny 
element kompozycyjny danej przestrzeni, który został 
harmonijnie osadzony w otoczeniu.

PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ

Chcemy odesłać archaiczne wzornictwo o niskim 
indeksie estetycznym do lamusa. Chcemy zerwać  
z bezwarunkowym podporządkowaniem estetyki li tylko 
użyteczności. Chcemy walczyć o przyjazną przestrzeń 
rozumianą jako element społecznego i cywilizacyjnego 
dobra.
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Stróżówki
Portiernie 
kontenerowe

Stróżówki to ogólna 
nazwa dla obiektów  
o charakterze socjalno-
-biurowym, które 
wykorzystywane są 
przez służby ochrony  
i inny personel obsłu-
gowy. Lokuje się je np. 
przy wjazdach na 
tereny przemysłowe, 
parkingi strzeżone czy 
zamknięte osiedla 
mieszkaniowe.

Produkowane przez nas stróżówki 
odznaczają się wysoką jakością 
wykonania. Do ich produkcji sto-
sujemy materiały z odpowiednimi 
certyfikatami i dopuszczeniami.

Każda stróżówka to kompletnie 
wyposażony obiekt, który jest 
gotowy do użytkowania po przyłą-
czeniu do sieci elektrycznej.  
Do właściwego ustawienia stró-
żówki potrzebny jest tylko nie-
wielki kawałek utwardzonego  
i wypoziomowanego gruntu.

|  BUDKI WARTOWNICZE

1,5 m x 1,5 m

|  MAŁE STRÓŻÓWKI

2,0 m x 2,0 m 
2,4 m x 2,6 m 
2,5 m x 3,5 m *

|  WIĘKSZE STRÓŻÓWKI 
|  PORTIERNIE KONTENEROWE

2,5 m x 4,0 m * 
3,0 m x 4,0 m * 
3,0 m x 5,0 m * 
3,0 m x 6,0 m *

Obiekty całoroczne

Wersja wykończenia „pod klucz”
 (obiekty gotowe do użycia po posado-
wieniu i przyłączeniu do zewnętrznej 
sieci elektrycznej i innych mediów - jeżeli 
wymagane).

 
 
*  
Wielkość obiektów pozwala na zamontowa-
nie w nich osobnego pomieszczenia  
z węzłem sanitarnym (WC).

Specyfikacja techniczna obiektów, 
opcje wyposażeniowe oraz pełna 
oferta dostępna na stronie 

mobilbud.pl

Specjalne zamówienia 
Wszystkie obiekty z oferty możemy 
dostosować do indywidualnych 
wymagań: rozmiar (co do centyme-
tra!), układ okien i drzwi, rodzaj płyt 
warstwowych, elewacja, wyposa-
żenie!
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Produkcja  
na zamówienie
Realizacje na terenie całej Polski i Europy 
Obsługa dużych inwestycji 
Współpraca z Generalnymi Wykonawcami
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Pawilony 
handlowe
Pawilony 
usługowe

Ze względu na swoje 
przeznaczenie pawi-
lony handlowe charak-
teryzują się stosun-
kowo dużymi 
rozmiarami, dzięki 
czemu można w nich 
prowadzić działalność 
usługową w komforto-
wych warunkach.  
Często są wyposażone 
w duże przeszklone 
witryny, rolety 
zewnętrzne i klimaty-
zację.

W porównaniu z obiektami reali-
zowanymi w ramach tradycyjnej 
technologii budowlanej, pawilony 
handlowe z płyt warstwowych 
pozwalają na szybsze rozpoczęcie 
działalności handlowej lub usłu-
gowej.

Wnętrze pawilonów może być 
dowolnie aranżowane. Za pomocą 
ścian wewnętrznych bez problemu 
można wydzielać osobne pomiesz-
czenia sanitarne, socjalne czy 
magazynowe.

|  PAWILONY HANDLOWE

3,0 m x 4,0 m 
3,0 m x 5,0 m 
3,0 m x 6,0 m 
3,0 m x 8,0 m 

Rozmiar pawilonów liczony po 
obrysie podłogi. 

Obiekty dostarczane są w cało-
ści w miejsce docelowe. Większe 
pawilony montujemy bezpośred-
nio na właściwym miejscu posado-
wienia.

Obiekty całoroczne

Wersja wykończenia „pod klucz”

(obiekty gotowe do użycia po posado-
wieniu i przyłączeniu dozewnętrznej 
sieci elektrycznej i innych mediów - jeżeli 
wymagane).

Specyfikacja techniczna obiektów, 
opcje wyposażeniowe oraz pełna 
oferta dostępna na stronie 

mobilbud.pl

Specjalne zamówienia 
Wszystkie obiekty z oferty możemy 
dostosować do indywidualnych 
wymagań: rozmiar (co do centyme-
tra!), układ okien i drzwi, rodzaj płyt 
warstwowych, elewacja, wyposa-
żenie!
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Boksy  
targowe
Pawilony 
bazarowe

Boksy targowe produ-
kowane w technologii 
płyt warstwowych 
stanowią specjalny 
rodzaj pawilonów han-
dlowych. 

Ich konstrukcja jest dostosowana 
do charakteru sprzedaży bezpo-
średniej w takich miejscach jak 
targowiska miejskie, ryneczki, 
bazary z produktami spożywczymi 
czy giełdy warzywno-owocowe.

Boksy targowe mogą być usta-
wiane jako pojedyncze kontenery 
wolnostojące lub jako elementy 
zabudowy szeregowej. Podob-
nie jak pawilony handlowe i inne 
obiekty z płyt warstwowych - 
pozwalają szybko rozpocząć dzia-
łalność handlową przy stosunkowo 
małych nakładach inwestycyjnych. 
Bez problemu można je nabyć  
w formie leasingu lub kredytu.

Pawilony  
gastronomiczne

Pawilony gastrono-
miczne stanowią spe-
cyficzną odmianę 
pawilonów handlo-
wych. Umożliwiają 
prowadzenie działalno-
ści sprzedażowej w 
zakresie szeroko rozu-
mianej gastronomii. 

Posiadają odpowiednią strukturę 
do komfortowej obsługi kupują-
cych w postaci szerokiego okna 
podawczego.

Doskonale sprawdzą się jako sezo-
nowe lub stałe punkty sprzedaży, 
np. gofrów, lodów, hot-dogów czy 
kebabów. Można je łatwo posado-
wić nawet na małej działce  
w sąsiedztwie ciasnej zabudowy.

Zakup pawilonu gastronomicz-
nego umożliwia szybkie rozpoczę-
cie działalności bez konieczności 
przeprowadzania długotrwałego 
i drogiego procesu inwestycyjnego.

Każdy pawilon gastronomiczny 
można na etapie produkcji wypo-
sażyć we wzmocnioną instalację 
elektryczną, zaplecze socjalne z 
szafką i zlewozmywakiem, a także 
w rolety zewnętrzne czy klima-
tyzację. W zależności od potrzeb 
pawilon może mieć tylko otwór 
okienny zamykany za pomocą 
rolet lub specjalne okna podaw-
cze rozsuwane na boki w części 
środkowej.
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Produkcja  
na zamówienie
Dowolne rozmiary obiektów 
Pełne doapsowanie wymagań 
Realizacje “pod klucz”
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Biura 
kontenerowe
Pawilony 
biurowe

Pawilony biurowe 
wykorzystywane są 
przede wszystkim jako 
przestrzeń robocza 
związana z działalno-
ścią usługową i szeroko 
rozumianą obsługą 
klienta, a także jako 
zaplecze użytkowo-so-
cjalne dla służb serwi-
sowych czy kadry 
menadżerskiej budów.

Każdy kontener biurowy może być 
wyposażony w osobne pomiesz-
czenie sanitarne z WC, umywalką, 
podgrzewaczem wody i – w razie 
potrzeby - z kabiną prysznicową.

Pawilony biurowe wyróżniają się 
wysoką jakością wykonania, nowo-
czesną estetyką i szerokimi możli-
wościami aranżacyjnymi.

|  PAWILONY BIUROWE

3,0 m x 4,0 m 
3,0 m x 5,0 m 
3,0 m x 6,0 m

Rozmiar pawilonów liczony po 
obrysie podłogi. 

Dodatkowo oferujemy sześcio-  
i ośmiokątne biura kontenerowe, 
których nietypowa bryła przyciąga 
uwagę i buduje pozytywny wize-
runek.

Obiekty całoroczne

Wersja wykończenia „pod klucz” 
(obiekty gotowe do użycia po posado-
wieniu i przyłączeniu do zewnętrznej 
sieci elektrycznej i innych mediów - jeżeli 
wymagane).

Zgodność z WT
Każdy pawilon biurowy może być wykonany 
zgodnie z warunkami technicznymi dla 
budynków określonych w ustawie Prawo 
budowlane.

Specyfikacja techniczna obiektów, 
opcje wyposażeniowe oraz pełna 
oferta dostępna na stronie 

mobilbud.pl

Specjalne zamówienia 
Wszystkie obiekty z oferty możemy 
dostosować do indywidualnych 
wymagań: rozmiar (co do centyme-
tra!), układ okien i drzwi, rodzaj płyt 
warstwowych, elewacja, wyposa-
żenie!
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Pawilony 
wystawowe
Showrooms

Pawilony wystawowe 
pozwalają tworzyć 
atrakcyjną przestrzeń 
ekspozycyjną do pre-
zentacji dowolnego 
asortymentu. 

Pawilony wystawowe mogą mieć 
charakter zamknięty, gdzie dany 
obiekt ekspozycyjny ogląda się z 
zewnątrz lub otwarty, gdzie obok 
obserwacji zewnętrznej istnieje 
możliwość wejścia do środka.

Pawilony typu „showroom” 
zazwyczaj wyposażone są w duże 
przeszklenia w formie stałych lub 
rozwierno-uchylnych witryn peł-
niących jednocześnie funkcje ścian 
bocznych. Dzięki przeszkleniom 
i odpowiednio rozplanowanemu 
oświetleniu obiekty w pawilonach 
wystawowych mogą być prezento-
wane przez 24 godziny na dobę.

Mogą to być pojedyncze duże 
przedmioty (np. samochody) lub 
grupy mniejszych (np. zestawy 
maszyn, meble, elementy wyposa-
żenia wnętrz, armatura, odzież).

|  PAWILONY WYSTAWOWE

3,0 m x 6,0 m 
inny dowolny rozmiar

Rozmiar pawilonów liczony po 
obrysie podłogi.

Specyfikacja techniczna obiektów, 
opcje wyposażeniowe oraz pełna 
oferta dostępna na stronie 

mobilbud.pl

Specjalne zamówienia 
Wszystkie obiekty z oferty możemy 
dostosować do indywidualnych 
wymagań: rozmiar (co do centyme-
tra!), układ okien i drzwi, rodzaj płyt 
warstwowych, elewacja, wyposa-
żenie!
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Szatnie 
kontenerowe

Kontenery szatniowe 
są przede wszystkim 
wykorzystywane  
na budowach oraz  
w przedsiębiorstwach 
produkcyjno-usługo-
wych, gdzie zachodzi 
konieczność tworzenia 
stałego lub tymczaso-
wego zaplecza socjal-
nego dla pracowników.

Szatnie kontenerowe montuje 
się również w sąsiedztwie obiek-
tów sportowych pozbawionych 
stałej infrastruktury wspomaga-
jącej - przy gminnych boiskach 
piłkarskich, miejskich ośrodkach 
sportowych czy przy kompleksach 
rekreacyjnych.

Pawilony szatniowe w razie 
potrzeby mogą być wyposażone  
w osobne pomieszczenia sanitarne 
z WC, umywalką czy kabiną prysz-
nicową.

|  SZATNIE KONTENEROWE

6,0 m x 3,0 m 
inny dowolny rozmiar

Pawilony 
sanitarne
Kontenery  
WC

Pawilony sanitarne  
w zależności od 
potrzeb można wypo-
sażyć w kabiny WC, 
pisuary, umywalki,  
a nawet pomieszczenia 
z brodzikiem i pryszni-
cem. Pozwalają na 
szybkie stworzenie 
zaplecza sanitarnego  
w miejscu pozbawio-
nym tego typu infra-
struktury.

Stanowią niezwykle praktyczne 
rozwiązanie zwłaszcza w miej-
scach, gdzie zachodzi konieczność 
utworzenia tymczasowego zaple-
cza sanitarnego, np. na budowie 
lub w punktach sezonowej obsługi 
ruchu turystycznego.

Pawilony sanitarne do właściwego 
funkcjonowania potrzebują przyłą-
cza wodno-kanalizacyjnego.

|  PAWILONY SANITARNE

3,0 m x 4,0 m  
3,0 m x 6,0 m 
inny dowolny rozmiar
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Kontenery 
mieszkalne

Kontenery mieszkalne  
używane są przede 
wszystkim w charakte-
rze domków letnisko-
wych, ale także  
jako budynki zastęp-
cze, które z różnych 
powodów muszą pełnić 
funkcje mieszkaniowe 
w miejscach, gdzie 
brakuje tradycyjnej 
infrastruktury mieszka-
niowej.

Pawilony mieszkalne to wyso-
kiej jakości obiekty całoroczne 
o bardzo dobrych parametrach 
termoizolacyjnych, które można 
na etapie planowania i produkcji 
dostosować do wymagań zama-
wiającego. 

Kontenery mieszkalne to obiekty 
produkowane na konkretne zamó-
wienie. Mogą być wyposażone  
w WC, łazienkę, aneks kuchenny, 
część użytkowo-składową.  
O wszystkim decydują indywidu-
alne preferencje, także w zakresie 
wykończenia wnętrz oraz elewacji.

Obiekty całoroczne

Wersja wykończenia „pod klucz”
(obiekty gotowe do użycia po posado-
wieniu i przyłączeniu do zewnętrznej 
sieci elektrycznej i innych mediów - jeżeli 
wymagane).

Leasing, raty 
Kontenery mieszkalne dostępne są  
w wygodnej formie finansowania - leasing 
lub kredyt.

Specyfikacja techniczna obiektów, 
opcje wyposażeniowe oraz pełna 
oferta dostępna na stronie 

mobilbud.pl
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Produkcja  
na zamówienie
Stróżówki - Portiernie - Pawilony 
Garaże - Kontentery magazynowe
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Garaże z płyt 
warstwowych

Garaże z płyt warstwo-
wych odznaczają się 
wysoką jakością wyko-
nania i bardzo dobrymi 
właściwościami termo-
izolacyjnymi. Stanowią 
niezwykle atrakcyjną 
alternatywę jakościową 
i estetyczną w sto-
sunku do popularnych 
na polskim rynku 
garaży blaszanych.

Garaże z płyt warstwowych mon-
towane są na miejscu u klienta  
z wcześniej przygotowanych 
modułów. Obsługujemy pojedyn-
cze zamówienia detaliczne, jak  
i złożone projekty w ramach 
dużych inwestycji - np. kompleksy 
garażowe przy osiedlach.

Zarówno kolorystyką zewnętrzną, 
materiałem wykończenia elewacji, 
ale i kształtem bryły garaże z płyt 
warstwowych można harmonijnie 
wpasować w dane otoczenie.

Do właściwego posadowienia 
garażu wymagane jest wcześniej-
sze przygotowanie wypoziomo-
wanego podłoża, np. w postaci 
wylewki betonowej lub kostki 
chodnikowej. Garaże z płyt war-
stwowych montujemy na terenie 
całej Polski.

Specyfikacja techniczna obiektów, 
opcje wyposażeniowe oraz pełna 
oferta dostępna na stronie 

mobilbud.pl

Kontenery 
magazynowe 
 
Pomieszczenia 
techniczne

Obok typowych budyn-
ków o charakterze 
socjalnym, Mobilbud 
wykonuje również  
w technologii płyt war-
stwowych dowolne 
obiekty techniczne, 
takie jak kontenery 
magazynowe, sterow-
nie, pomiarownie czy 
maszynownie.

Są to wysokiej jakości obiekty  
o bardzo szerokich możliwościach 
zastosowania. Mogą być monto-
wane z powodzeniem w pomiesz-
czeniach, halach, magazynach, 
parkingach podziemnych, piwni-
cach, jak i na zewnątrz budynków 
w żądanej lokalizacji.

Specjalne zamówienia 
Wszystkie obiekty z oferty możemy 
dostosować do indywidualnych 
wymagań: rozmiar (co do centyme-
tra!), układ okien i drzwi, rodzaj płyt 
warstwowych, elewacja, wyposa-
żenie!
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Produkcja według 
projektu lub pomysłu

Bazując na wieloletnim doświadcze-
niu produkcyjnym, możemy zrealizo-
wać dowolny obiekt z płyty warstwo-
wej, który będzie odpowiadać 
indywidualnym preferencjom.

Wykonamy każdy rodzaj obiektu, który da się wypro-
dukować w technologii płyt warstwowych. Wystarczy 
zadzwonić do nas lub przesłać zapytanie ofertowe.

Dostosowujemy do technologii płyt warstwowych 
gotowe projekty, konkretyzujemy wizje i pomysły, przy-
gotowujemy kosztorysy i przedprodukcyjne wizualiza-
cje. Każdy obiekt można nabyć w formie leasingu lub  
na kredyt.

Wyślij do nas projekt 
swojego obiektu.  
 
Nie masz projektu?  
To żaden problem.  
 
Nam wystarczy zwykły 
opis lub nawet prosty 
zeskanowany odręczny 
rysunek ilustrujący 
Twoją wizję.  
 
Skontaktuj się z nami!

Do każdego indywidu-
alnego zapytania ofer-
towego na obiekt z płyt 
warstwowych możemy 
przygotować profesjo-
nalną wizualizację 3D.

Wizualizacje 3D obiektów 
z płyt warstwowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, realizujemy zamówienia  
na wizualizacje 3D obiektów z płyt 
warstwowych stanowiących przed-
miot ofert cenowo-terminowych firmy 
Mobilbud.

Wizualizacje 3D to najlepszy sposób konkretyzacji 
śmiałych koncepcji aranżacyjnych i pomysłów na nie-
typową bryłę obiektu czy ozdobną elewację. Jeśli nie 
jest się pewnym danego rozwiązania, lepiej zamówić 
wizualizację.
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Kontakt  
i doradztwo

Zachęcamy  
do kontaktu z firmą 
Mobilbud Sp. z o. o. 

Prowadzimy pełną obsługę pro-
dukcyjną, sprzedażową i doradczą 
z zakresu obiektów z płyt warstwo-
wych. Chętnie dzielimy się wiedzą.

Jesteśmy otwarci na kontakt oraz 
profesjonalne konsultacje tech-
niczno-projektowe. Z przyjemno-
ścią wycenimy każdy projekt odpo-
wiadający naszej technologii.

Mobilbud Sp. z o.o.

NIP: 9552561770 
REGON: 521070891 
KRS: 0000950104

biuro@mobilbud.pl 
www.mobilbud.pl
 

|  Dział handlowy  
|  Wyceny, zapytania, doradztwo 
    
+48 795 998 823 
+48 698 629 690
 
|  Export Sales
+48 793 403 823
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Kapitał zakładowy: 100 000 PLN


