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Mobilní domek pro komfort(nejen) uprostřed přírody
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 příro
dě,

Bez povolení a složenek

Už žádné úřady a čekání na sta-
vební povolení, k přesunu nepo-
třebujete jeřáb ani náklaďák, 
jen větší auto s koulí.

Designový i praktický

Dům je promyšlen do posledního
nýtku. Každý milimetr prostoru 
je vyřešen tak účelně, že do něj 
sbalíte byt o velikosti 2+kk.

Soběstačný

Nezávisle v každém ročním 
období. Díky solárnímu panelu, 
hi-tech bateriím, filtrům 
a nádržím vydržíte ve 4 lidech 
i 14 dní bez jakékoliv přípojky.

Životnost srovnatelná s konvenč-
ní výstavbou

Vodotěsný plášť z eloxovaného 
hliníku a interiér z masivního 
dřeva zaručuje, že Váš domek 
vydrží stejně jako zděný dům. 
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Základní údaje Mobile Hut

Rozměry: 500x230x390 cm
Užitná plocha: 15 m2 + 4 m2 terasa
Míst na spaní: 4 osoby
Maximální hmotnost: 2100 kg
Povolená rychlost: 90 km/hod
Přípojné vozidlo: typ O2

Obvodová konstrukce

Samonosné sendvičové panely
Exteriér: 1 mm eloxovaný kartáčovaný hliník
Jádro: 50 mm PUR pěna
Interiér: 13 mm smrková biodeska
Součinitel prostupu tepla: U = 0.39 W.m-2.K-1

Okna 

Hliníková - Schüco, dvojité zasklení
1 ks 195x195 cm, 1ks 80x80 cm, 3 ks 60x60 cm

Technické zářízení

Plynové lahve: 2x10 kg
Baterie: kapacita 140 Ah
Fotovoltaický panel: 300W
Nádrž na vodu: 2x82l
Filtrační zařízení
Zásuvky 220V: 7 ks
LED osvětlení: 12V

Vytápění

Krbová kamna na dřevo: Kratki - Koza orbit, 
1,5-5 kW
Plynové topení

Vybavení kuchyně

Plynová dvouplotýnka: Thetford topline 922
Kombinovaná chladnička: 220V/12V/plyn – 
Dometic CT 4110
Dřez: 40x40 cm, nerez
Kuchyňská linka: 130x92x60 cm
Police: 130x17x15 cm
Regál: 30x190x30 cm

Vybavení koupelny

Sprcha: 80x63 cm, corian
Umyvadlo: 35x16 cm, corian
Chemický záchod: Dometic CTS 4110
Umyvadlová skříňka: 98x80x25 cm
Zrcadlová skříňka: 80x56x12 cm

Vybavení obývacího prostoru:

Vyklápěcí stůl: 120x60 cm
Šatní skříň: 80x190x45 cm
Úložný box: 220x90x80 cm
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Dům na kolech souzní se současným trendem nomádského "consume less" 
životního stylu. Jde o designový domek, který nabízí plnohodnotné 
bydlení s tím rozdílem, že se dá navíc ještě "zabalit" a kamkoli 
převézt. Každý milimetr prostoru je promyšlen, pohodlně se zde vyspí 
čtyři osoby a dispozice domku se dá používat velmi variabilně 
polohováním vestavěného nábytku. Dům může také mimo civilizaci 
fungovat energeticky soběstačně."

Dům na kolech je výsledkem našeho hledání nové 
formy mobilního bydlení. Toto hledání reaguje na 
trendy celosvětového hnutí Tiny Houses, které 
zkoumá nové možnosti dočasného bydlení v 
předražených městech a na místech, kde nelze běžně 
stavět. 

energeticky
soběstačně

Správný dům
má komí
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Dům na kolech je výsledkem našeho hledání nové 
formy mobilního bydlení. Toto hledání reaguje na 
trendy celosvětového hnutí Tiny Houses, které 
zkoumá nové možnosti dočasného bydlení v 
předražených městech a na místech, kde nelze běžně 
stavět. 
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Mobile Hut s.r.o.
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IČ: 01984349
DIČ: CZ01984349

www.mobilehut.eu

+420 775 911 782

Přístavní 15, Praha 7, 170 00, 
Česká republika

Návrh a vývoj produktu

ARTIKUL architekti s.r.o.

V zimě
na horách

+420 603 546 909

info@mobilehut.eu


