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Wizualizacja holu



Sławomir Kiszycki 
Prezes Unihouse SA

Budujemy z pasją

Po ponad dekadzie doświadczeń oraz ukończeniu około 
2700 mieszkań, nasza firma Unihouse SA jest dziś 
znaczącym producentem budynków modułowych. Poprzez 
partnerów biznesowych jesteśmy dostawcą modułów do 
wielu krajów europejskich.

Unihouse to część Grupy kapitałowej Unibep SA, która 
istnieje na rynku od 70 lat. Jest jedną z największych firm 
budowlanych w Polsce.

Jako Unihouse nie jesteśmy tylko producentem modułów 
drewnianych - jesteśmy generalnym wykonawcą budynków 
wielokondygnacyjnych, takich jak hotele, akademiki, 
budynki mieszkaniowe. Zajmujemy się inwestycją 
kompleksowo – projektujemy, produkujemy i budujemy 
wizje Klientów.

Moduły drewniane Unihouse wykonane są z naturalnych, 
neutralnych dla środowiska materiałów. Zapewniają 
bezpieczeństwo oraz wysoki komfort użytkowania.



mieszkań wybudowanych 
przez Unihouse 
w technologii modułowej
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Budownictwo bez granic

Jesteśmy w Grupie Unibep razem z Unibep SA, jedną 
z największych firm budowlanych w Polsce, która od 2008 r. 
jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Korzystamy z jej wsparcia i ogromnego 70-letniego 
doświadczenia. 

Unibep SA jest generalnym wykonawcą na rynku krajowym  
i za granicą. Prowadzi też działalność w segmencie infrastruktury 
drogowo-mostowej, a poprzez Unidevelopment SA jest 
deweloperem na rynkach warszawskim, poznańskim  
i radomskim.



Lørenskog Stasjonsby, Lørenskog, Norwegia



Budownictwo najwyższej jakości

Jakość zawsze na 1. miejscu

Certyfikat Systemu 
Zarządzania 

Środowiskowego ISO 
14001:2015

Niemieckie 
Stowarzyszenie ds. 
Jakości Montażu 

Budowlanego i Domów 
Prefabrykowanych

Certyfikat Zgodności 
produktów Unihouse  

z niemieckimi normami 

Norweskie 
Stowarzyszenie 
Producentów 

Mieszkalnictwa  

Certyfikat Systemu 
Zarządzania Jakością  

ISO 9001:2015

Certyfikat Systemu 
Zarządzania BHP 

OHSAS 18001:2007

Niemiecki Znak 
Jakości dla 

konstrukcji domów  
z drewna  

Stowarzyszenie 
zrzeszające 
producentów 

obiektów 
prefabrykowanych

Norweskie Centralne 
Uwierzytelnienie 

Kwalifikacji 
Budowlanych 

Norweskie Aprobaty 
Techniczne 

ETA- 15 /0241

Europejska Aprobata 
Techniczna



Fundamenty, podpiwniczenia, 
garaże podziemne wykonywane 
są w technologii tradycyjnej

Budynki składają się z indywidualnie 
dopasowanych modułów wyprodukowanych 
w fabryce w Bielsku Podlaskim

Po zakończeniu montażu 
elewacji poszczególne moduły 
stają się niewidoczne 



Krótki termin realizacji (w porównaniu  
do budownictwa tradycyjnego). Czas pracy  
na budowie to tylko około 6 miesięcy

Teren wokół budynku 
zostaje odpowiednio 
zagospodarowany 

Elewacje budynków, ich wygląd i forma 
zawsze jest indywidualnie projektowana  
i dopasowywana do wymagań Klienta

Budownictwo prefabrykowane
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Ekologiczna technologia
  Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery  

dzięki zastosowaniu naturalnych surowców

  Minimalizowana ilość odpadów produkcyjnych 
związana ze szczegółowym projektowaniem 
każdego elementu budynku

Oszczędność kosztów 
użytkowania
Niskie koszty ogrzewania ze względu 
na niskie współczynniki przenikania 
ciepła oraz szczelność powietrzną 
budynków

Budownictwo szybsze  
niż technologie 
tradycyjne
Czas pracy na budowie to tylko około  
6 miesięcy

Wiele możliwości
  Indywidualne i elastyczne podejście  

do Klienta 

  Możliwość produkcji według technologii 
Unihouse lub technologii Inwestora

  Produkcja modułów oraz realizacja projektów 
modułowych „pod klucz”

Duże zastosowanie 
drewna
Budynki posiadają zdrowy mikroklimat 
dzięki zastosowaniu naturalnych 
materiałów 

Innowacyjne rozwiązania
 Własne biuro projektowe 

  Własny dział B+R

  Współpraca naukowa z Politechniką 
Białostocką

  Dostosowanie nowych rozwiązań  
do potrzeb projektu i Klienta

Pakiet korzyści

Budownictwo przyjazne dla zdrowia



EnergiParken, Melhus, Norwegia



Krótki czas realizacji

Projektowanie Wzniesienie budynku 
i prace wykończeniowe

Przygotowanie inwestycji,  
fundamentowanie

Budownictwo modułowe

Budownictwo tradycyjne

(czas realizacji)

Przygotowanie 
inwestycji

Projektowanie i przygotowanie 
inwestycji

Wzniesienie budynku  
i prace wykończeniowe 

Fundamentowanie

Czas to pieniądz. 
Budynek z modułów 
„rośnie” w kilka dni



1
Indywidualne 
projekty 
Do każdego projektu 
inżynierowie i projektanci 
z Biura Projektowego 
Unihouse podchodzą 
indywidualnie. Brane 
są pod uwagę potrzeby 
Inwestora i przyszłych 
użytkowników.

Etapy 
produkcji 

4
Montaż modułów 
Po wyprodukowaniu oddzielnie podłóg, ścian i stropów następuje montaż 
modułu. Wszystko odbywa się zgodne z projektem wykonawczym dla 
każdego modułu, który jest elementem większej całości. Następnie technicy 
wielu specjalności montują niezbędne instalacje: elektryczne, wentylacyjne, 
grzewcze, grzejniki, drzwi, okna i inne niezbędne elementy wyposażenia.

Produkcja podłóg i sufitów 
W podłogach i sufitach od razu montowane są wszelkie możliwe 
instalacje, które są niezbędne w codziennym użytkowaniu mieszkania.

2

Produkcja ścian 
W większości jest to proces automatyczny – najpierw zgodnie 
z projektem przycinane są elementy drewniane, później na specjalnym 
„stole” produkcyjnym są one zbijane oraz montowane są kolejne 
warstwy ścian zgodnie z projektem – wycina się też otwory na instalacje. 
Wnętrze ścian wypełniane jest wełną mineralną adekwatnie do 
wymagań akustycznych i pożarowych.

3

BIURO FABRYKA



6
Montaż mebli kuchennych,  
armatury łazienkowej 
Moduły są całkowicie wyposażone w meble kuchenne 
z AGD. Klient może wybrać zestaw i kolor mebli kuchennych 
oraz armaturę łazienkową – kabinę prysznicową, umywalki, 
glazurę, terakotę oraz inne elementy wyposażenia.

7
Transport gotowych modułów
Tak zmontowane, gotowe i wyposażone moduły są 
transportowane ciężarówkami oraz w razie potrzeby 
statkami na plac budowy.

8 Montaż modułów 
na budowie 
Gdy na teren budowy trafiają 
moduły, przy pomocy 
dźwigu są bezpośrednio 
montowane jeden na drugim 
i odpowiednio ze sobą 
łączone tworząc konstrukcję 
budynku.

9
Efekt końcowy 
Moduły są zmontowane  
i budynki wykończone  
„pod klucz”.

Prace wykończeniowe 
Po zmontowaniu wszystkich instalacji, przychodzi czas na 
prace wykończeniowe. Ściany i sufity są szpachlowane, 
tapetowane i malowane oraz układa się glazurę. Na podłogi 
kładzie się parkiety i terakotę. Wykończenie jest zgodne 
z zamówieniem Klienta i ewentualnymi zmianami przyszłych 
lokatorów.

5

Budownictwo „szyte na miarę”

FABRYKA BUDOWA



Lørenskog Stasjonsby, Lørenskog, Norwegia



Energooszczędna  
produkcja i niskie 
koszty eksploatacji
Moduły Unihouse to przede wszystkim produkt przyjazny 
środowisku. Zastosowanie drewna jako głównego materiału 
konstrukcyjnego, pozwala na redukcję całkowitego ciężaru 
budynków nawet o 50% w porównaniu do budownictwa 
tradycyjnego. Oznacza to zmniejszenie ilości energii potrzebnej 
do produkcji i dostawy materiałów, co jest równoznaczne 
z minimalizacją emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Drewno to jedyny materiał budowlany, który odradza się 
w przyrodzie, a dzięki prefabrykacji dodatkowo ograniczamy 
straty materiałowe do minimum. Budynki wznoszone z naszych 
modułów charakteryzuje nie tylko energooszczędny proces 
produkcji, ale również niskie zapotrzebowanie energetyczne, co 
przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne.

Budownictwo opłacalne



Fabryka Domów Modułowych Unihouse, Bielsk Podlaski, Polska



Stawiamy na rozwój. 
Od zawsze
Monitorujemy wszystkie elementy technologii, dbając 
o to, aby moduły spełniały europejskie normy, nie 
tylko budowlane, ale również ekologiczne. Wznosimy 
budynki pasywne oraz prowadzimy badania, których 
efektem będzie własna technologia budownictwa 
zeroenergetycznego. 

Marcin Gołębiewski 
Dyrektor Budownictwa Unihouse SA

Budownictwo najwyższej jakości





Budownictwo modułowe? To dziecinnie proste

Możliwość przenoszenia 

Prostota rozbudowy 

Możliwość nadbudowy 

Budownictwo modułowe



Miljøbyen Granåsen, Trondheim, Norwegia – budownictwo pasywne



Wymagania energetyczne dla budynków
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Wymagania 
energetyczne  
w zależności  
od projektu

Unihouse 
wybudował i testuje 
4 kondygnacyjny 
budynek 
zeroenergetyczny
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Budownictwo tradycyjne

Budownictwo niskoenergetyczne

Budownictwo pasywne

Budownictwo zeroenergetyczne

Budownictwo w zgodzie z naturą





inż. Wojciech Podraszka  
Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych 

Bezpieczeństwo. 
Bez niego reszta  
traci sens
Stosowanie konstrukcji drewnianych w budynkach użyteczności 
publicznej, a także w żłobkach i przedszkolach, nie stanowi 
problemu z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej. 
Elementy drewniane są w stanie zachować wymaganą nośność, 
wynikającą z klasy odporności pożarowej projektowanego 
budynku. 

Według wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej elementy 
z drewna klejonego o szerokości min. 14 cm kwalifikuje się, 
jako elementy nierozprzestrzeniające ognia (NRO), przy 
czym krawędzie drewna powinny być fazowane. Drewno 
o mniejszych przekrojach wystarczy zabezpieczyć środkami 
impregnacyjnymi, do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.

Budownictwo bezpieczne



Slinningen Brygge, Ålesund, Norwegia



Klasyfikacja w zakresie  
odporności ogniowej: REI 90
zgodnie z PN-EN 13501-2+a1:2010

Płyta OSB3 12 mm

Belka drewniana C24 50x100 mm

Wełna mineralna 100 mm

Paroizolacja

Płyta GK typu DF 12,5 mm

Płyta GK typu DF 15 mm

Płyta GK typu DF 12,5 mm

Ściana nośna o konstrukcji drewnianej, wypełniona wełną mineralną 
z okładzinami z płyt OSB3 oraz płyt GK typu DF – pełniąca funkcję 
oddzielającą w przypadku pożaru. 

Budownictwo bezpieczne



Kaldnes, Tønsberg, Norwegia



architekt Zenon W. Zabagło  
Atelier ZETTA

Budownictwo  
nowoczesne
Budownictwo modułowe to synonim nowoczesnej technologii  
i precyzji wykonania. Pozwala na realizację najbardziej 
wyszukanych pomysłów, przy zachowaniu założonej funkcji 
zamkniętej w poszczególnych bryłach. Projektant może być 
pewien, że to, co wymyślił i wykreował, na budowie zostanie 
zrealizowane w 100 procentach.

Budownictwo to spełnia marzenia architektów o idealnym 
module w architekturze, według postulatów Witruwiusza  
czy Le Corbusiera.

Budownictwo modułowe



Kaldnes, Tønsberg, Norwegia ŻŁ
OB
KI



ŻŁ
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KI

Apartament

C94 
94 m2  
3 sypialnie  
2	 łazienki

Budownictwo przyjazne dla zdrowia

Wizualizacja 
przykładowego 
oddziału 
żłobkowego 



Strefa wejściowa z reprezentacyjnym hallem

Wózkownia

Szatnia dla dzieci

Komunikacja (korytarze)

Brudowniki i magazynki

Sale zabaw / sypialnia

Łazienki i toalety 

Część kuchenna

Pomieszczenia administracyjne

Pomieszczenie dla portiera / pielęgniarki

Pomieszczenia socjalne

Pomieszczenia gospodarcze / techniczne

I II



10
0

4 oddziały 
powierzchnia	 
całkowita

812 m2 

ŻŁOBEK 
dla 100 dzieci

III IV



Wózkownia

Szatnia dla dzieci

Komunikacja (korytarze)

Brudowniki i magazynki

Sale zabaw / sypialnia

Łazienki i toalety 

Część kuchenna

Pomieszczenia administracyjne

Pomieszczenia socjalne

Pomieszczenia gospodarcze / techniczne

III

II

I

Strefa wejściowa z reprezentacyjnym hallem

Pomieszczenie dla portiera / pielęgniarki



15
0

6 oddziałów 
powierzchnia	 
całkowita

1160 m2 
IV

V
VI

ŻŁOBEK 
dla 150 dzieci



Strefa wejściowa z reprezentacyjnym hallem

Wózkownia

Szatnia dla dzieci 

Komunikacja (korytarze)

Brudowniki i magazynki

Sale zabaw / sypialnia

Łazienki i toalety 

Część kuchenna

Pomieszczenia administracyjne

Pomieszczenia socjalne

Pomieszczenia gospodarcze / techniczne
IV

III

I

II

Pomieszczenie dla portiera / pielęgniarki



20
0

8 oddziałów 
powierzchnia	 
całkowita

1426 m2 V

VI
VI

II
VI

I

ŻŁOBEK 
dla 200 dzieci



  

PRZEDSZKOLA



PRZEDSZKOLA

Przedszkole

Piętro 
209 m2  
+	 część	 
  biurowa

Przedszkole

Parter 
574 m2  
80  dzieci  
+  jadalnia

III III IV

Piętro?
Dowolność konfiguracji



60 8040 dzieci dzieci + biuro dzieci 

Rozbudowa? 
To proste
Kolejne oddziały, jadalnia, 
czy biuro – to tylko kwestia 
„dostawienia” i skomunikowania 
dodatkowych modułów – gotowych, 
wyprodukowanych w fabryce.



microwave

80 140dzieci + jadalnia dzieci 

Przedszkola 
modułowe. 
Dopasowane 
do potrzeb 





Cykl życia drewna

WYSOKA TRWAŁOŚĆ  
BUDYNKÓW 
W KONSTRUKCJI  
MODUŁOWEJ

wycinka  
drzew

transport  
do fabryki

obróbka  
drewna

budowa  
drewnianych  
modułów

magazynowanie 
i przygotowanie 
do transportu

transport  
modułów

montaż 
modułów

recykling

pod koniec życia drewno trafia  
do biomasy

Budownictwo przyjazne dla zdrowia



Rosenlund, Stjørdal, Norwegia



prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski 
Politechnika Białostocka

Budownictwo lekkie  
i ekologiczne
Drewno to naturalny materiał ekologiczny, korzystnie 
współkształtujący parametry cieplne i akustyczne przegród 
budowlanych (ściany, stropy, dach) oraz komfort użytkowy 
budynków, jak mikroklimat i bezpieczeństwo funkcjonalne. 
Skumulowana energochłonność drewna jest bardzo korzystna 
w porównaniu do betonu i stali.

Dużą zaletą konstrukcji drewnianych jest ich lekkość,  
co przyczynia się do zmniejszenia wymiarów konstrukcji 
np. fundamentów oraz ich prefabrykacji, tzn. fabrycznego 
wykonania elementów i transport na budowę, a tam szybki 
montaż.

Ponadto budynki drewniane są łatwe do przebudowy 
i modernizacji oraz podatne na rozbiórkę i utylizację.

Budownictwo komfortowe





Wysoki  
komfort  

użytkowy

Pozytywny wpływ  
na zdrowie 

Szybkość  
budowy

Odporność  
na ogień

Korzystny 
mikroklimat

Trwałość  
na pokolenia

Lekka  
konstrukcja

Możliwość  
rozbudowy

Zalety budownictwa drewnianego

Budownictwo w zgodzie z naturą



Budowa 
fabryki domów 
modułowych 
Unihouse
Łączna 
powierzchnia 
produkcyjna:  
4 700 m2

Podpisanie 
największego 
dotychczas 
kontraktu
Bjørnåsen Syd, 
Oslo, Norwegia 
158 mieszkań

Uzyskanie 
Europejskiej 
Aprobaty 
Technicznej na 
produkty panelowe  
i modułowe 
Unihouse

Uzyskanie 
certyfikatu 
środowiskowego ISO 
14001 w zakresie 
produkcji modułów 
drewnianych  
i drewniano- 
-stalowych

Zakończenie 
pierwszego 
kontraktu na 
rynku szwedzkim
Kantorn 2, 
Tumba, Szwecja

Rozbudowa 
fabryki
Łączna 
powierzchnia 
produkcyjna: 
19 000 m2

Realizacja 
pierwszego 
kompleksu 
wypoczynko- 
wego na rynku 
polskim,  
Suntago  
Village Park  
of Poland,  
Polska

Realizacja 
pierwszego 
budynku 
8-kondygna- 
cyjnego,
HeimdalsPorten, 
Norwegia

Rozpoczęcie 
pierwszego 
projektu 
deweloperskiego 
na rynku 
norweskim
Dregsethvegen, 
Stjørdal, 
Norwegia

Oddanie do 
użytkowania 
pierwszej realizacji
Brundalsgrenda,  
Trondheim, 
Norwegia

Oddanie do 
użytkowania 
pierwszego 
5-kondygnacyjnego 
budynku 
Skaregata,  
Ålesund, Norwegia

Realizacja pierwszego 
budynku pasywnego
Miljøbyen  
Granåsen, Trondheim, 
Norwegia
54 mieszkania

Uzyskanie 
Norweskiego 
Zezwolenia 
Centralnego
wydanego przez 
Krajowy Wydział 
Techniczno- 
-Budowlany 
(DiBK) w Oslo

Rozbudowa 
fabryki 
Łączna 
powierzchnia 
produkcyjna:  
9 000 m2

Zakończenie 
budowy pierwszego 
6-kondygnacyjnego 
budynku 
Tomasjordnes Pir 6, 
Tromsø, Norwegia

Zawarcie umowy  
z Cramo o współpracy 
w zakresie sprzedaży 
i dostawy obiektów 
w technologii 
modułowej na rynek 
europejski

Rozbudowa hali 
produkcyjnej pod 
potrzeby produkcji 
modułów Cramo

2009  

2012

2016 2017

2018 2018 2019 2020

20152010  

2014  

2015 
2016  

2011  

2014  

2016 2016
2016

Historia Unihouse
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Budownictwo pełne innowacji







Żłobki i przedszkola


