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Kontakt: info@ison.sk, tel:+421 949 516 566  ISON, s.r.o. 

Montovaný dom EKO1

Cena domu 29 600 €
Všetky ceny sú s DPH

Elegantný prízemný dom, v energetickom 
štandarde s dôrazom na optimálne 
rozloženie miestností vzhľadom na svetové 
strany.  
Dve kúpeľne pre komfortné bývanie.
obytné miestnosti : 4
zastavaná plocha : 70 m2
počet kúpeľní: 2

Nosná konštrukcia: oceľový rám. 
Konštrukcia steny a konštrukcia strechy: 
sendvičový panel  s tepelnou izoláciou zo 
sklených vlákien 100 mm. Okná: 
tepelnoizolačné dvojsklené výplne. 
Povrchová úprava stropov: PVC lamely. 
Povrchová úprava podláh: PVC podlahová 
krytina v imitácii dreva.



Kontakt: info@ison.sk, tel:+421 949 516 566  ISON, s.r.o. 

Montovaný dom EKO2

Cena domu 39 480 €
Všetky ceny sú s DPH

Dom, ktorý vznikol s ohľadom na čo 
najvýhodnejší pomer ceny a výkonu. Je 
určený hlavne mnohočlenným rodinám. 
Jeho šesť obytných izieb hovorí za všetko.
obytné miestnosti : 6
zastavaná plocha : 94 m2
počet kúpeľní: 1

Nosná konštrukcia: oceľový rám. 
Konštrukcia steny a konštrukcia strechy: 
sendvičový panel  s tepelnou izoláciou zo 
sklených vlákien 100 mm. Okná: 
tepelnoizolačné dvojsklené výplne. 
Povrchová úprava stropov: PVC lamely. 
Povrchová úprava podláh: PVC podlahová 
krytina v imitácii dreva.



Kontakt: info@ison.sk, tel:+421 949 516 566  ISON, s.r.o. 

Montovaný dom EKO3

Cena domu 43 300 €
Všetky ceny sú s DPH

Najekonomickejší variant. Dvojdom 
výhodný hlavne z dôvodu priaznivej ceny a 
minimálnych požiadaviek na plochu 
pozemku.
obytné miestnosti : 2×4
zastavaná plocha : 103 m2
počet kúpeľní: 2

Nosná konštrukcia: oceľový rám. 
Konštrukcia steny a konštrukcia strechy: 
sendvičový panel  s tepelnou izoláciou zo 
sklených vlákien 100 mm. Okná: 
tepelnoizolačné dvojsklené výplne. 
Povrchová úprava stropov: PVC lamely. 
Povrchová úprava podláh: PVC podlahová 
krytina v imitácii dreva.
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Montovaný mobilný dom EKOM1



Montovaný mobilný dom EKOM1

Cena domu 68 900 €

Všetky ceny sú s DPH

EKOM 1 nie je len dom. Je to štýlové, variabilné bývanie budúcnosti určené na splnenie všetkých Vašich 
požiadaviek. Je to dom s najlepším spracovaním detailov s možnosťou kedykoľvek zdvihnúť kotvy, 
poskladať, presťahovať a znovu užívať.

obytné miestnosti : 4
zastavaná plocha : 84 m2
počet kúpeľní: 1

Hlavný rám z  ocele valcovanej za tepla. Za studena tvarované oceľové profily s hrúbkou 1,5 mm ~ 3,2 mm. 
Povrchové úpravy a náterové hmoty podľa normy: Kovania: 8 vystužené rohové tvarovky (rozmery podľa 
normy ISO 1161).Poznámka: farba môže byť zmenený priznávajú požiadaviek zákazníka.

Kontakt: info@ison.sk, tel:+421 949 516 566  ISON, s.r.o. 



Montovaný mobilný dom EKOM1

Špecifikácia:

1. Nosný oceľový systém

Hlavný rám z  ocele valcovanej za tepla. Za studena tvarované oceľové profily s hrúbkou 1,5 mm ~ 3,2 mm. 
Povrchové úpravy a náterové hmoty podľa normy: Kovania: 8 vystužené rohové tvarovky (rozmery podľa 
normy ISO 1161).Poznámka: farba môže byť zmenený priznávajú požiadaviek zákazníka.

2. Poslaha

Skladba od exteriéru: pozinkovaný plech, tepelná izolácia 100 mm, parozábrana, vláknocementová doska 18 
mm, bambusová plávajúca podlaha 15 mm,

Dovolené zaťaženie: 3.5KN / m2

Súčiniteľ prestupu tepla: K = 0.45W / m2.K

3. Strecha

Skladba od exteriéru:  Strešná kratina z oceľového plechu, akudtická a tepelná izolácia 8 mm, preglejková 
doska 18 mm, tepelná izolácia z minerálnej vlny 80 mm,

Strop: 12 mm preglejková doska + 12mm sadrokartónové dosky s disperznou farbou

Prípustné zaťaženie: 2,0 kN / m2

Súčiniteľ prestupu tepla: K = 0,45 W / m2.K

4. Stena

a. Interiérová stena: Vonkajší panel 12mm sadrokartónové dosky s disperznou farbou, Izolácia: 100 mm z 
minerálnej vlny, vonkajší panel: 12mm sadrokartónové dosky s disperznou farbou

Prípustné zaťaženie: 1,5 kN / m2

Súčiniteľ prestupu tepla: K = 0,45 W / m2.K

b. Exteriérová stena: Rám: hliníková zliatina s prerušeným tepelným mostom,

Sendvičový panel: oceľový plech bielej farby, 2. 9mm vláknocementové doska,  50mm XPS izolačná doska, 
4. 9mm vláknocementové doska s emulziou doskou

Okná / dvere: AS hliník štandard dvojité izolačné sklo.

5. Kúpeľňa

Keramická povrchová úprava podlahy a stien

Zariaďovacie predmety: WC, keramické umývadlo s drevenou skrinkou, sprchovací kút, kompletný inštalačný 
rozvod

Kontakt: info@ison.sk, tel:+421 949 516 566  ISON, s.r.o. 



Montovaný mobilný dom EKOM1
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Montovaný mobilný dom EKOM2

Cena domu od 14 770 €
Všetky ceny sú s DPH

EKOM2 nie je len dom. Je to štýlové, variabilné bývanie budúcnosti určené na splnenie všetkých Vašich 
požiadaviek. Je to dom s najlepším spracovaním detailov s možnosťou kedykoľvek zdvihnúť kotvy, 
poskladať, presťahovať a znovu užívať.

obytné miestnosti : 4
zastavaná plocha : 70 m2
počet kúpeľní: 2

Hlavný rám z  ocele valcovanej za tepla. Za studena tvarované oceľové profily s hrúbkou 1,5 mm ~ 3,2 mm. 
Povrchové úpravy a náterové hmoty podľa normy: Kovania: 8 vystužené rohové tvarovky (rozmery podľa 
normy ISO 1161).Poznámka: farba môže byť zmenený priznávajú požiadaviek zákazníka.

EKOM2 - 0.0.

Kontakt: info@ison.sk, tel:+421 949 516 566  ISON, s.r.o. 



Montovaný mobilný dom EKOM2

Kontakt: info@ison.sk, tel:+421 949 516 566  ISON, s.r.o. 

EKOM2 - 0.1.

EKOM2 - 0.2.

EKOM2 - 0.3.

EKOM2 - 0.4.

EKOM2 - 1.0.



Montovaný mobilný dom EKOM2

Kontakt: info@ison.sk, tel:+421 949 516 566  ISON, s.r.o. 

EKOM2 - 1.1.

EKOM2 - 1.2.

EKOM2 - 1.3.

EKOM2 - 1.4.

EKOM2 - 1.5.



Montovaný mobilný dom EKOM2

Kontakt: info@ison.sk, tel:+421 949 516 566  ISON, s.r.o. 

EKOM2 - 1.6.

EKOM2 - 1.7.

EKOM2 - 1.8.

Špecifikácia:

1. Nosný oceľový systém

Materiál studené tvarované oceľové profily s hrúbkou 6 mm GB / T700-1988 uhlíková oceľ.Povrchové 
úpravy a náterové hmoty podľa normy: Kovania:  vystužené rohové tvarovky (rozmery podľa normy ISO 
1161).Poznámka: farba môže byť zmenený priznávajú požiadaviek zákazníka.

2. Podlaha

Tepelná izolácia z XPS dosiek hr. 100 mm, fóliová parozábrana , vláknocementové dosky  (anti-termitmi, 
vodotesné), bambusová plávajúca podlaha 15 mm,

Prípustná zaťaženie 3.5KN / m2

Tepelný Súčiniteľ prestupu 0.45W / m2 K

strešná krytina

3. Strecha

Vlnitý oceľový plech,  12mm vodeodolná OSB doska, tepelná izolácia z minerálnej vlny 50 mm s 
hliníkovou fóliou, pohľadový stropný PVC panel hrúbky 18 mm.

Prípustná zaťaženie 2,0 kN / m2



Tepelný Súčiniteľ prestupu 0.45W / m2 K

fasádne múru

4. Stena

Povrchová úpreva odolná UV žiareniu z PVC, vodeodolná OSB doska , tepelná izolácia z minerálnej vlny 
hrúbky 50 mm, 9 mm hrubá preglejková doska, vnútorný plasthliníkový povrch.

Prípustná zaťaženie 2,0 kN / m2

Tepelný súčiniteľ prestupu 0,45 W / m2.K

5. Dvere

Jednotlivé vonkajšie dvere, hliníkové zárubne, veľkosť 840 2050 mm, izolované XPS doskami hrúbky 40 mm

6. Okná

Hliníkový rám, s rozmermi 1200X1100mm, dvojvrstvové sklá v hrúbke

5/12/5 mm

7. Elektrická inštalácia

Štandardné: podľa predpisov, Napätie 220 / 380V 50Hz, Sieťové pripojenia CEE prípojka plus / zásuvka, 3-
pólové 32 A, 220V,

Montovaný mobilný dom EKOM2
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Montovaný mobilný dom EKOM3

Uvádzacia cena: 4 140€ s DPH
Štandartná cena 6 900€ s DPH

Vonkajšie rozmery: Dĺžka: 6055/9000/ mm 

           Šírka: 2435 mm 

           Výška: 2591/2791 mm 

           Hmotnosť: 20- 1500kg /30 – 2200kg 

Výplň:        Strop – 90 mm hrubý minerálny panel 

                    Steny – 50 mm XPS panel 

                    Podlaha – 50 mm EPS panel

Kontakt: info@ison.sk, tel:+421 949 516 566  ISON, s.r.o. 



Montovaný mobilný dom EKOM3

Kontajnerové kancelárie sú navrhnuté v súlade s normou ISO a ponúkajú tak množstvo výhod: 

1. Konštrukcia 

Masívne oceľové  profily s kontajnerovými bočnicami, 8xzosilnené rohové tvarovky 

2. Výplň  

Strop – 90 mm hrubý minerálny panel 

Steny – 50 mm XPS panel 

Podlaha – 50 mm EPS panel 

3. Rozmery 

Vonkajšie rozmery: Dĺžka 6055/9000/ mm 

Šírka 2435 mm 

Výška 2591/2791 mm 

Hmotnosť: 

 20- 1500kg 

30 – 2200kg 

4. Elektrické inštalácie: Súčasťou dodávky 

5. Na fasádne steny je použitý oceľový profilovaný plech,  kvalitný drenážny systém pre jednoduché 
spájanie stenových prvkov. 

6. Možnosť voliteľnej doplnkovej výbavy

Kontakt: info@ison.sk, tel:+421 949 516 566  ISON, s.r.o. 



Montovaný mobilný dom EKOM4

Uvádzacia cena: 4 140€ s DPH
Štandartná cena 6 900€ s DPH

Vonkajšie rozmery: Dĺžka 5700 mm  

/v zloženom stave 5700 mm/ 

Šírka 2500 mm 

/v zloženom stave 2438 mm/ 

Výška 2560 mm 

Výplň:        Strop – 90 mm hrubý minerálny panel 

                    Steny – 50 mm XPS panel 

                    Podlaha – 50 mm EPS panel

Kontakt: info@ison.sk, tel:+421 949 516 566  ISON, s.r.o. 



Montovaný mobilný dom EKOM4

 

Kontajnerové kancelárie sú navrhnuté v súlade s normou ISO a ponúkajú tak množstvo výhod: 

1. Konštrukcia 

Ooceľový rám 40/40/2,0 a 50/50/1,5 mm 

2. Výplň  

Strop – 90 mm hrubý minerálny panel 

Steny – 50 mm XPS panel 

Podlaha – 50 mm EPS panel 

3. RozmeryVonkajšie rozmery: Dĺžka 5700 mm  

/v zloženom stave 5700 mm/ 

Šírka 2500 mm 

/v zloženom stave 2438 mm/ 

Výška 2560 mm 

/v zloženom stave 330 mm/ 

Hmotnosť: 

4. Elektrické inštalácie:  Súčasťou dodávky 

5. Flexibilita, jednoduchá preprava a skladovanie, rýchla a jednoduchá montáž

Kontakt: info@ison.sk, tel:+421 949 516 566  ISON, s.r.o. 


