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Blokki home znamená výjimečný dům, který poskytuje plnohodnotné 
bydlení i pro vícečlennou rodinu s úsporou pořizovacích 
a provozních nákladů

objevte 
Svobodu 
bydlení



co je blokki – původně námořní, 

40stopový kovový kontejner, 

který recyklujeme a následně 

upravujeme pro bydlení, 

víkendové nebo trvalé

jeden nebo sestava dvou resp. 

tří kontejnerů doplněná 

o lehkou komfortní terasu 

ve skvělém funkčním designu, 

která splňuje i náročnější 

požadavky na bydlení 

či odpočinek vícečlenné 

rodiny

rychle a trvale
design Blokki home řešíme 
ve spolupráci s architekty 
jako soudobou, moderní, 
demontovatelnou stavbu usazenou 
na betonových patkách doplněnou 
terasami a pergolami pro optimální 
prostorové využití.

vybavení Blokki home 
je moderní a účelné. dbáme 
na nápadité, originální 
a precizní zpracování, 
soudobé materiály, kvalitní 
trvanlivé nadčasové 
povrchy.

* informace 
o nabízených 
standardech 

a cenách najdete 
na www.Blokki.cz

interiér Blokki home 
vás překvapí efektivním 
a variabilním využitím 
detailně propracovaného 
vnitřního prostoru  
a výběrem použitých 
materiálů.

Blokki home můžeme dovybavit 
technologiemi pro ekologický, 
soběstačný a maximálně úsporný 
provoz, například fotovoltaickými 
panely s bateriovým modulem, solárním 
ohřevem vody, čističkou odpadních vod, 
filtrací a přípravou pitné vody.

home
1 home

2 home

3 home

od  1.328.000 Kč
cena bez dph  
za provedení standard*

120 m2

celková plocha
včetně terasy

od  828.000 Kč
cena bez dph  
za provedení light*

88 m2

celková plocha
včetně terasy

od  460.000 Kč
cena bez dph  
za provedení light*

65 m2

celková plocha
včetně terasy
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váš prodejce Blokki:

jak objednat BLOKKI

vyBerte si 

z typizované 

naBídky

zašlete 

nám 

poptávku

my navrHneme ideální 

Úpravu našicH projektŮ 

pro vás na míru

zajistíme stavební 

připravenost, dopravu, 

usazení a zprovoznění

nebo nám popište 

svoji individuální 

představu 

výhody 
Blokki home

moBilita 
vyberte si pozemek a my vám na něj 
Blokki home dovezeme.  
omrzí vás stále stejný výhled z okna? 
stačí se snámi spojit a převezeme 
Blokki home, kamkoliv si budete 
přát.

realizace v kteroukoli 
roční doBu 
díky nenáročné stavební 
přípravě a rychlé instalaci 
můžete mít Blokki home 
kdykoliv na svém pozemku.

široká škála 
individuálnícH řešení 
stačí nám sdělit vaše 
požadavky a společně s vámi 
navrhneme a zrealizujeme 
úpravy našich projektů tak, aby 
vám Blokki sedly jako na míru.

krátký termín  
od oBjednání až po dodání 
jednotlivé segmenty pro výrobu 
Blokki máme předpřipravené, stačí 
si dohodnout podmínky, termín  
a do dvou měsíců můžete bydlet. 

originální design 
Blokki 
s mimořádným důrazem 
na jednoduchost 
a čistou linii se dokáže 
přizpůsobit každému 
prostředí.

možnost rozšíření v prŮBěHu 
užívání 
budete třeba za rok potřebat více 
prostoru? stačí si přiobjednat 
další modul Blokki.

trvanlivé 
a kvalitní vyBavení 
funkční vybavení volíme vždy 
s ohledem na kvalitu a vybíráme jen 
ty materiály, které obstojí v čase.

www.blokki.cz

energeticky 
Úsporné

řešení 
zaručující 

nízké 
provozní 
náklady


