
Piwniczki sklepieniowe



 System modułowy pozwala na indywidualne zaprojektowanie piwniczki. 
Ziemianki te są przystępne cenowo oraz wykonane z najwyższej jakości 

materiałów stosowanych w budowie łodzi.

INDYWIDUALNY 
PROJEKT

PRZYSTĘPNA 
CENA

NAJWYŻSZA 
JAKOŚĆ

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym projektem, który 
jest odpowiedzią na Państwa wymagania jakości i optymalnej ceny.



Kluczowe cechy konstrukcji Piwniczek Sklepieniowych

POWIERZCHNIA GŁADKA
W ŚRODKU

SZCZELNOŚĆ

MODUŁOWOŚĆ



Proponowane 
gotowe modele

3 Dubelt
od 19.990 zł

od 11.490 zł 

od 29.320 zł

2 Ozze

1 Uno
podano ceny brutto 



Stwórz miejsce przechowywania 
dostosowane do swoich potrzeb

Możesz skorzystać z naszych gotowych projektów, 
sam zaplanować swoją piwniczkę zamawiając 

konkretne moduły lub skorzystać z pomocy naszych 
specjalistów. Decyzja należy do Ciebie



1. Montaż gotowej piwniczki 

2. Montaż z części

1. Wykop pod 
wymiar piwniczki

2. Wykonanie klepiska z 
żwiru, suchego betonu, 

bądź betonu z betoniarki

3. Montaż całej 
piwniczki na klepisku

4. Obsypanie 
ziemią i 
gotowe 

1. Wykop pod 
wymiar piwniczki

2. Montaż pojedynczych 
modułów w wykopie

3. Zalanie piwniczki 
betonem do 

wyznaczonego 
poziomu

4. Obsypanie 
ziemią i 
gotowe 



PROPONOWANE MODELE PIWNICZEK



Uno Parametry 
techniczne 

Masa 300 kg

Objętość 5,3 m3 

Głębokość 
podłogi pod 

powierzchnią 
ziemi 

0-200 cm
 (w zależności od 

własnego 
zaaranżowania 

schodów 
zewnętrznych)

Maksymalna
wielkość 

nasypu nad 
sufitem

100 cm

Wysokość
208 cm

Szerokość248 cm Długość

185 cm

1

Mała ziemianka spełniająca podstawowe funkcje 
przechowywania produktów. Pojemna jak na swoją 
powierzchnię z maksymalnie wykorzystaną przestrzenią

x3

od 11.490 zł 



Parametry 
techniczne 

Masa 420 kg

Objętość 9,16 m3 

Głębokość 
podłogi pod 

powierzchnią 
ziemi 

66 cm

Maksymalna 
wielkość 

nasypu nad 
sufitem

100 cm

Wysokość
278 cm

Szerokość248 cm

Długość

405 cm

x3

OzzeUniwersalny 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 od 19.500 zł 
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Parametry 
techniczne 

Masa 730 kg

Objętość 15,8 m3 

Głębokość 
podłogi pod 

powierzchnią 
ziemi 

134 cm

Maksymalna 
wielkość 

nasypu nad 
sufitem

100 cm

Szerokość368 cm

Dłu
gość

503 cm x5

DubeltPiwniczka dla wymagających użytkowników. Duża przestrzeń 
umożliwia przechowywanie z nieograniczonymi możliwościami 
oraz pomieści 6-8 osób

Wysokość
344 cm

x2

x2

od 29.320 zł 
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MODUŁY



Sklepienie krzyżowe
 

Posiada niezliczone 
zastosowania przy budowie 

ziemianki. Jako jedyny 
umożliwia przyłączenie łącznie 

4 innych białych modułów
Płytka 

Przeznaczona do zabudowy 
półkami lub innymi systemami 
przechowywania. Dostępna w 
dwóch rozmiarach – głęboka i 

płytka.

Głęboka 

Wnęka 

1870 zł 2210 zł

podłoga 
+ 170 zł

 podłoga 
+ 230 zł

podłoga
+ 470 zł

2170 zł



Korytarz 

Uniwersalny moduł 
umożliwiający ciekawszą 
rozbudowę piwniczki oraz 

powiększania powierzchni w 
jej wnętrzu

Półkorytarz
 

Moduł pełniący funkcję 
korytarza oraz modułu 

krzyżowego. Idealna 
alternatywa, gdy nie jest 
potrzebna kolejna wnęka

 podłoga
+ 430 zł 

 podłoga
+ 430 zł 

 3200 zł
 2500 zł



Framuga z 
drzwiami 

Moduł ten można 
przyłączyć do modułu 
wejścia lub sklepienia 
zależnie od preferencji

Wejście z 
góry 

Wykorzystuje się je, 
aby uzyskać pionowe 

wejście

Wejście z 
dołu 

Przyłączany jest 
bezpośrednio do 

pierwszego modułu 
piwniczki

Korytarz 
zejściowy

Przedłuża wejście i 
umożliwia głębsze 

zakopanie ziemianki

Framuga  
2070 zł

 3960 zł

 2850 zł

3480 zł
schody 
+ 570 zł

schody
+ 570 zł

drzwi
+ 1640 zł

podłoga
+ 490 zł



1.
2.

3.

Przedstawione schematy wejścia składają się z różnych modułów i mają za 
zadanie uprościć Ci decyzję dotyczącą zejścia do piwniczki. Dobierając 

odpowiedni schemat masz wpływ przede wszystkim na głębokość montażu.

RODZAJE WEJŚCIA



Spraw by twoje 
przetwory znalazły 

swoje miejsce wewnątrz 
piwniczki i wybierz 

półki, które sprostają 
Twoim oczekiwaniom 

pod względem designu i 
walorów użytkowych

WklęsłeFaliste

1. 2.

RODZAJE PÓŁEK 

380mm

250mm

200mm

250mm

250mm

305mm



CENNIK



Cena 
BRUTTO  

Opcje dodatkowe

Framuga bez drzwi 2070 zł Oklejanie framugi deską elewacyjną 530 zł 

Drzwi do framugi 1640 zł Oklejanie drzwi deską elewacyjną 420 zł

Wejście z góry - sklepienie 3960 zł

Korytarz zejściowy - sklepienie 2850 zł

Korytarz zejściowy - schody 570 zł

Wejście z dołu - sklepienie 3480 zł

Wejście z dołu - schody 570 zł

Wejście z dołu - podłoga 490 zł

Sklepienie krzyżowe 2170 zł

Podłoga do sklepienia krzyżowego 470 zł

Korytarz 3200 zł

Podłoga korytarza 430 zł

Półkorytarz 2500 zł

Podłoga półkorytarza 430 zł

Wnęka płytka 1870 zł Półki wklęsłe/faliste 1450 zł

Podłoga do wnęki płytkiej 170 zł

Wnęka głęboka 2210 zł Półki wklęsłe/faliste 1720 zł

Podłoga do wnęki głębokiej 230 zł



Uno Ozze Dubelt
Cena (brutto)

11.490 zł 19.990 zł 29.320  zł

Lista modułów użytych do produkcji gotowych modeli 

Moduł Ilość Cena Moduł Ilość Cena Moduł Ilość Cena

Framuga 1 2070 zł Framuga 1 2070 zł Framuga 1 2070 zł

Drzwi do framugi 1 1640 zł Drzwi do framugi 1 1640 zł Drzwi do framugi 1 1640 zł

Sklepienie krzyżowe 1 2170 zł Wejście z góry - sklepienie 1 3960 zł Wejście z góry - sklepienie 1 3960 zł

Wnęka płytka 3 5610 zł Wejście z dołu - sklepienie 1 3480 zł Korytarz zejściowy - sklepienie 1 2850 zł

Wejście z dołu - schody 1 570 zł Korytarz zejściowy - schody 1 570 zł

Wejście z dołu - podłoga 1 490 zł Wejście z dołu - sklepienie 1 3480 zł

Sklepienie krzyżowe 1 2170 zł Wejście z dołu - schody 1 570 zł

Wnęka płytka 3 5610zł Wejście z dołu - podłoga 1 490 zł

Sklepienie krzyżowe 2 4340 zł

Wnęka płytka 5 9 350 zł

Aby dostosować piwniczkę do swoich potrzeb, należy zamienić odpowiednie moduły z listy na te z wyposażeniem według cennika dotyczącego poszczególnych modułów.

Powyższe wyceny nie obejmują modułów podłogi i przygotowane są do montażu z wylewką betonową. 
100% szczelność gwarantowana jest przy zakupie piwniczki wraz z modułem podłogi. 



Koszt TRANSPORTU, MONTAŻU 
oraz opcjonalnej IZOLACJI 

ustalany indywidualnie



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
W umówionym terminie 
dostarczymy do Ciebie 

piwniczkę 

Zamontujemy 
piwniczkę w Twoim 

ogrodzie 

Realizacja na podstawie 
zamówienia 

Przewidywany czas 
realizacji zamówienia

2-6 tygodnie

Data ważności oferty 

30.06.2021 r.

Płatności
-przedpłata na 
konto(proforma)

-płatność ratalna
-indywidualnie

   1.       2.       3.       4.       5. 



Maszy pytania? 
Skontaktuj się 

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



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

80-288 Gdańsk
NIP: 957 108 04 45

Znajdź nas na
www.sofic.pl

PRODUCENT 


