
Piwniczki
Sklepieniowe
Modułowe rozwiązanie piwnicy
ogrodowej do Twojego ogrodu



Dla tych,
którzy
doceniają 
 wnętrza



Nowoczesny modułowy system,
który umożliwia indywidualne
zaprojektowanie piwnicy 

KOMPLEKOSWA OBSŁUGA

DOWOLNA ILOŚĆ MODUŁÓW

BOGATE WYPOSAŻENIE

GŁADKA POWIERZCHNIA



Temperatura jak w lodówce
bez użycia prądu!

NOWE MIEJSCE DO
PRZECHOWYWANIA
W TWOIM OGRODZIE



Możesz skorzystać z naszych gotowych
projektów, 

sam zaplanować swoją piwniczkę
zamawiając konkretne moduły 

lub skorzystać z pomocy naszych
specjalistów. 

Decyzja należy do Ciebie!

STWÓRZ MIEJSCE DO
PRZECHOWYWANIA
DOSTOSOWANE DO
TWOICH POTRZEB



Piwniczki Sklepieniowe
zbudowane są z najwyższej
jakości materiałów
służących do budowy
jachtów. 

Są one długowieczne, nie
starzeją się w kontakcie z
wodą, a co najważniejsze są
w 100% szczelne.

Czym wyróżniają się
Piwniczki
Sklepieniowe?



Objętość

5,3 m3

Masa

300 kg

Wysokoścć
nasypu ziemi

100 cm
Głębokość
wkopania do

200 cm

PIWNICZKA SKLEPIENIOWA UNO
Mała ziemianka spełniająca podstawowe funkcje przechowywania produktów.
Dodatkowa powierzchnia w Twoim ogrodzie z maksymalnie wykorzystaną przestrzenią

Cena bez wyposażenia

16 200 zł



Objętość

9,16 m3

Masa

420 kg

Wysokoścć
nasypu ziemi

100 cm
Głębokość
wkopania 

66 cm

PIWNICZKA SKLEPIENIOWA OZZE
Uniwersalny model piwniczki z schodami, w której pomieści się ilość zapasów dla 4 osobowej
rodziny. Dzięki budowie piwniczki w środku mogą swobodnie przebywać 2-3 osoby

Cena bez wyposażenia

27 255 zł



Objętość

15,8 m3

Masa

730 kg

Wysokoścć
nasypu ziemi

100 cm
Głębokość
wkopania do

66 cm

PIWNICZKA SKLEPIENIOWA COSTA
Piwniczka dla wymagających użytkowników. Duża przestrzeń umożliwia przechowywanie
z nieograniczonymi możliwościami oraz pomieści 6-8 osób

Cena bez wyposażenia

35 985 zł



Zdecyduj, które elementy wyposażenia
będą w Twojej piwniczce

WYPOSAŻENIE
DODATKOWE



Oświetlenie górne  
 LED

Oświetlenie punktowe
LED

od 234 złod 650 zł



Powierzchnie
antypoślizgowe

Wykończenie drzwi
deską elewacyjną

od 1 495złod 1040 zł



Półki Regał na wino
od 1 885zł 4 030 zł



Wentylacja
grawitacyjna

Gniazdko elektryczne
884 zł 338 zł



Data ważności oferty: 31.01.2022
Realizacja na podstawie zamówienia
Warunki płatności: 50% w dniu zamówienia, 50% po
dostarczeniu
Przewidywany czas realizacji: 2-6 tygodni

Zamów piwniczkę kontaktując
się z naszym działem sprzedaży

Dział sprzedaży:

Paulina:
+48 530 442 255 

Ola:
+48 507 702 087



OFERUJEMY RÓWNIEŻ
DODATKOWE USŁUGI:

 
 

TRANSPORT
MONTAŻ

IZOLACJA
 



Jan Sowa, prezes zarządu i pomysłodawca
projektu piwniczki.pl.

Tomasz Fic, główny technolog i
pomysłodawca projektu piwniczki.pl.

TWÓRCY
PIWNICZEK
SKLEPIENIOWYCH



Finalna cena naszych piwniczek modułowych
uzależniona jest wyłącznie od wielkości oraz
wyposażenia dodatkowego.

Nasza firma jest bardzo elastyczna, dlatego
projektujemy i sugerujemy rozwiązania
idealnie dopasowane do Państwa potrzeb
oraz rozmiarów ogrodu.

Realizujemy również projekty indywidualne.

Skontaktuj się z nami!

www.piwniczki.pl
info@piwniczki.pl

Dział sprzedaży:

Paulina: +48 530 442 255 
Ola:        +48 507 702 087


