
„Na szukanie lepszego świata
nie jest jeszcze za późno”

                                              ~ Alfred Tennyson 





Light Standard  Premium 

od 34.980 zł od 47.980 zł 62.830 zł
*Podane ceny 

są 
cenami brutto

Standard +:
-wyjątkowe wnętrze -  pakiety kolorystyczne
-stojaki na wino
-oświetlenie poziome półek
-dodatkowa izolacja

2 m 2,6 m2,6 m



Oświetlenie 
górne 

Oświetlenie 
poziome 

półek 

LEDowe oświetlenie 
sufitowe zapewniające 

komfortowe korzystanie z 
piwniczki. Zasilanie do 

wyboru: akumulator lub 
kabel sieciowy.

Efektowne LEDowe 
oświetlenie za półkami. 
Eksponuje zgromadzone 

zapasy. Robi wrażenie na 
gościach! Zasilane kablem 

sieciowym.

Light 
Standard 
Premium

Light 
Standard
Premium

wyposażenie zawarte w cenie podstawowej

nie ma możliwości dobrania tego typu 
wyposażenia

wyposażenie dostępne za dodatkową 
opłatą 

Oświetlenie 
górne 

Oświetlenie 
poziome półek



Wave Square Italy

Stojaki na wino
Light 
Standard
Premium



Dodatkowa 
izolacja 

Stopni °C

Ziemianka CoolCubby jest 
idealnym miejscem na 

przechowywanie żywności, 
jednak dla zmniejszenia rocznej 

różnicy temperatur dajemy 
możliwość dodatkowej izolacji       
piwniczki. Zalecana jest ona 

szczególnie dla miejsc o dużym 
nasłonecznieniu i orientacji 

wejścia na południe.

Light 
Standard 
Premium

10cm piany poliuretanowej 
na czerwonym polu 

Na temperaturę w piwniczce mają wpływ: zacienienie (szczególnie istotne), orientacja wejścia 
względem stron świata, grubość nasypu ziemnego, przebieg temperatury zewnętrznej.



Wyjątkowe 
wnętrze 

pakiety kolorystyczne

Specjalnie dla Ciebie dajemy 
możliwość jeszcze większego 

wyróżnienia poprzez dobranie 
nowej, niesamowitej kolorystyki 
wnętrza. Bądź nietuzinkowym 

posiadaczem piwniczki w swoim 
własnym wymarzonym stylu. 

Light 
Standard 
Premium



Deep cavern

Elegant garden

Clean Cubby 
podstawowy

Gray space



Dark forest

Oak cottage

Sunflower meadow

Italy island



Light Standard Premium 
34.980 zł 47.980 zł 62.830 zł

Oświetlenie górne 620 zł 
Oświetlenie poziome półek 1.610 zł  1.900 zł 

Komplet 3 stojaków na wino 1.100 zł  1.100 zł 
Dodatkowa izolacja 2.500 zł  2.950 zł
Wyjątkowe wnętrze

pakiety kolorystyczne 9.270 zł  10.900 zł
Rodzaje koloru drzwi do 

wyboru

Zawiasy ozdobne i zamknięcie

Dedykowane miejsca do 
siedzenia 

Podane kwoty są kwotami brutto Suma: 50.080 zł Suma: 64.830 zł Suma: 62.830 zł



Standard  Premium 47.980 zł

2,6 m

-oświetlenie poziome półek     1.900 zł
-komplet 3 stojaków na wino   1.100 zł
-dodatkowa izolacja             2.950 zł
-wyjątkowe wnętrze               10.900 zł

= 64.830 zł 62.830 zł=
cena za Standard z pełnym wyposażeniem cena za Premium

Jest to piwniczka Standard zawierająca pełne 
wyposażenie w nowej niższej cenie.

Kupując Premium 
oszczędzasz 

2000 zł 
2,6 m



Wycena montażu

z koparką 
(po stronie kupującego)

1.230 zł

bez koparki
4.920 zł

Transport Usługa 
kotwiczenia

Do 100 km od 
Gdańska 500 zł, 

powyżej + 7,4 zł/km
1.500zł

Z koparką lub bez koparki 
Zastosowanie koparki przy 

montażu eliminuje konieczność 
zaangażowania takiej ilości 

osób jak przy bez 
dewastacyjnym kopaniu 

ręcznym. Zorganizowanie i 
opłacenie koparki leży po 

stronie Kupującego. Zalecamy 
przygotowanie około 1m3 
sypkiego piasku lub żwiru 

niezbędnego do prawidłowego 
montażu.

Transport i 
montaż 



Piwniczki CoolCubby
- Montaż z wkopaniem w ciągu jednego dnia 
- Jedna firma wykonuje wszystkie niezbędne prace
- Montaż bez dewastacji ogrodu 
- 100% szczelności – nie musisz martwić się o wilgoć 

w swojej piwniczce
- Designerskie wnętrze 
- Piwniczka przyjeżdża gotowa i wykończona – 

odbierz „klucze” i ciesz się własną CoolCubby
 

Porównanie piwniczek 
ogrodowych

Piwniczki betonowe 
- Długotrwały i męczący proces budowy 
- Konieczność zgrania różnych ekip budowlanych
- Destrukcyjny wpływ na ogród 
- Brak pełnej szczelności – przenikanie wilgoci do 

wnętrza  
- Brak jakiegokolwiek wyposażenia, czy 

wykończenia wnętrza – kolejne prace na Twojej 
głowie



100% 
szczelności 

Zastanawiasz się zapewne jak 
uzyskana jest wodoodporność 

tej piwniczki? Wystarczy 
spojrzeć na zdjęcie obok. 

Piwniczka wykonana jest w tej 
samej technologii i z tego 

samego materiału co łodzie. 
Jest to jacht pod ziemią! 

Piwniczka zanim przyjedzie 
do Ciebie jest zanurzana w 

specjalnym basenie testowym.

Light 
Standard
Premium



Funkcjonalność  

Piwniczka 
Standard/Premium 

pomieści

Siedzenia

Stół 



Montaż w 24 godziny 
Bez dewastacji ogrodu 



winchester

ciemny orzech

venge 

złoty dąb 

grafit 

perła bałtyku

mahoń 

jasny dąb

Kolor drzwi do wyboru Light 
Standard 
Premium



Rodzaje okuć  Light 
Standard
Premium

Zawias 
splatany 

Uchwyt 
długi

Zasuwa 



Parametry 
techniczne 
Masa 720 kg

Wysokość 320 cm

Długość 390 cm 

Szerokość 280cm

Sumaryczna 
długość 

półek 
30m

Objętość 12 m3 

Średnica 
wnętrza 2,6 m

Grubość 
nasypu pod 

sufitem
MAX 100cm 

Maksymalna głębokość pod 
powierzchnią ziemi

190 cm

Cechy 
Wentylacja grawitacyjna 

Zabezpieczenie przed 
gryzoniami 

Schody antypoślizgowe 

Wodoodporność 
weryfikowana jednostkowo 

Wskaźnik temperatury

Atest do kontaktu z 
żywnością

Wskaźnik wilgotności

Dedykowane miejsca do 
siedzenia 

Standard/Premium 



Parametry 
techniczne 
Masa 500 kg 

Wysokość 215 cm

Długość 275 cm

Szerokość 205 cm

Sumaryczna 
długość 

półek
20 m

Objętość 6,5 m3 

Średnica 
wnętrza  2,05 m

Grubość 
nasypu pod 

sufitem
MAX 100cm 

Maksymalna głębokość pod 
powierzchnią ziemi

170 cm

Cechy 

Wentylacja grawitacyjna 

Zabezpieczenie przed 
gryzoniami 

Schody antypoślizgowe 

Wodoodporność 
weryfikowana 
jednostkowo

Atest do kontaktu z 
żywnością

Light



Przygotowanie 
do montażu 

-Jeśli masz jakieś uwagi co do jakości 
gleby wyślij nam informację o tym, np. czy 
występuje w ziemi gruz lub kamienie. Aby 
montaż przebiegł prawidłowo zalecamy 
zorganizowanie 1m3 sypkiego piasku lub 
żwiru

-Zmierz wymiary i wyznacz gdzie możesz 
ulokować swoją piwniczkę (4,5x4m)

-Sprawdź, czy jest możliwość wjechania 
przyczepką na miejsce montażu 
(szerokość wjazdu minimum 3,1 metra) 

4 m

4,5 m 



architektów 
krajobrazu

właścicieli domków 
jednorodzinnych

sieci ogrodniczych

firm budowlanych

właścicieli działek 
letniskowych

architektów 
budowlanych

Dla kogo? 



Od wiosny 2018 jestem szczęśliwym posiadaczem swojej wymarzonej 
piwniczki. 

Nie wyobrażam sobie innego miejsca na trzymanie swojej kolekcji win. 
                                                                                       Bartłomiej Dąbrowski

Nasza piwniczka pięknie się zazieleniła na wiosnę, trawa pokryła już 
prawie cały kopiec i wygląda jaka chata Hobbita :) w środku po sezonie 

zimowym już większość pustych słoików gotowych na rozpoczęcie nowego 
sezonu :) zakup zdecydowanie udany, i firma i produkt godny polecenia! W 

jeden dzień piwniczka ‚zamontowana’ i wszystko ręcznie bez koparki!                                                                                             
                   Edyta Hejmej

Moja piwniczka jest najlepszym miejscem na spotkania z przyjaciółmi w 
letnie upalne dni. Przestrzeń wewnątrz jest zaskakująca, ponieważ nawet 

5 dorosłych osób może spokojnie przebywać w środku. Polecam bardzo 
serdecznie taki zakup.

                                                                                                                  Mirosław Dzik 



Piwniczka 
pokazowa 

Sopot 81-740
Generała Józefa 
Wybickiego 48

Umów się na wizytę w 
naszym Showroomie 

i poczuj klimat, jaki tworzy 
piwniczka CoolCubby.

Maszy pytania? 
Skontaktuj się 

+48 530 442 255
+48 507 702 087
info@piwniczki.pl



Proces zakupu

Warunki oferty 

Wyślij zapytanie 
przez formularz 

kontaktowy 

Skontaktujemy się z 
Tobą w ciągu 3 dni, aby 
indywidualnie omówić 

szczegóły m.in. warunki 
montażu i dostawy

Złóż zamówienie 
poprzez odesłanie 

mailowo formularza 
zamówienia

W umówionym terminie 
dostarczymy do Ciebie 

piwniczkę 

Zamontujemy 
piwniczkę w Twoim 

ogrodzie 

Realizacja na 
podstawie 
zamówienia 

Przewidywany czas dostępności: 
CoolCubby Light od 8-12 tygodni 

CoolCubby Standard/Premium 4-8 tygodni

Data ważności oferty 

30.06.2021 r.

Płatności
-przedpłata na 
konto(proforma)

-płatność ratalna
-indywidualnie

   1.       2.       3.       4.       5. 



SOFIC Sp. z o.o.
ul. Politechniczna 4/1a,

80-288 Gdańsk
NIP: 957 108 04 45

Znajdź nas na
www.sofic.pl

PRODUCENT 


