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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

2700

tyle mieszkań  
zbudowała razem 
Grupa Unibep 

24000
stan na 01.2020 r. 

stan na 01.2020 r. 

miejsca  
upamiętnienia

budownictwo 
sportowe

budownictwo  
użyteczności  
publicznej

budownictwo 
przemysłowe

budownictwo 
drogowo-mostowe

budownictwo 
mieszkaniowe

budownictwo 
modułowe



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





Budownictwo opłacalne

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



EnergiParken, Melhus, Norwegia 



Budownictwo pełne innowacji

3 4

2
Energooszczędny proces 
produkcji i niskie 
zapotrzebowanie  
energetyczne to niższe  
koszty eksploatacyjne

Unihouse projektuje, 
produkuje i dostarcza 
wykończony pod klucz 
projekt hotelowy

Budownictwo modułowe 
to łatwa rozbudowa, 
nadbudowa oraz możliwość 
przenoszenia obiektów  
z miejsca na miejsce

1
Czas pracy na budowie,  
w zależności od skali  
inwestycji, to tylko  
około 3-6 miesięcy

3-6
MIESIĘCY

Pakiet korzyści



Rzut parteru 
PRZYKŁADOWY 
BUDYNEK HOTELOWY

Strefa wspólna



Budownictwo kompletne

Pokoje hotelowe



EnergiParken, Melhus, Norwegia  



Budownictwo komfortowe



Kaldnes, Tønsberg, Norwegia



Budownictwo funkcjonalne 



Akademiki LivinnX, Kraków, Polska



Budownictwo nowoczesne 



Suntago Village w Park of Poland, Wręcza, Polska



budownictwo modułowe 



Suntago Village w Park of Poland, Wręcza, Polska



budownictwo kompleksowe 

92 apartamenty  

w pełni umeblowane  
i wyposażone

6 miesięcy  
od umowy  
do realizacji

montaż w 11 dni



Suntago Village w Park of Poland, Wręcza, Polska



budownictwo z pasją 

Na wybór firmy Unihouse jako producenta domków dla Suntago Village wpłynęło wiele czynników,  
do najważniejszych należy zaliczyć doświadczenie zdobyte na rynku europejskim, przede wszystkim skandynawskim 
oraz ekologiczne technologie zastosowane w budowie i wysoki standard wykonania modułów.

Guy Simmons, Partner w firmie Hotel Professionals Management Group

W zaledwie kilka miesięcy Unihouse dostarczył 92 kompletne domki modułowe wyprodukowane zgodnie  
z harmonogramem oraz projektem i wytycznymi inwestora.

Jakub Bielecki, Projekt Manager Park of Poland 

 



    

Kaldnes, Tønsberg, Norwegia



Polecamy Unihouse jako rzetelnego partnera, 
który świadczy swoje usługi profesjonalnie 
i z należytą starannością. Dotychczasowa 
współpraca w całości pozwala nam postrzegać 
Unihouse jako partnera, który właściwie 
podchodzi do zobowiązań wobec klienta. 

Terje Svevad, Service Manager 

Bjørnåsen Syd, Oslo, Norwegia.

W tym roku mija okres gwarancyjny kontraktu. 
Poświadczam, że przeprowadzone roboty były 
wykonane w terminie, jakości i umówionej cenie. 
Prace gwarancyjne były wykonane w sposób 
należyty. Jestem zadowolona z realizacji kontraktu 
przez Unihouse. Unihouse to firma profesjonalna, 
doświadczona, godna polecenia. 

Alfreda Perczak, Właściciel 

Budynek hotelowy w technologii modułowej  
w konstrukcji drewnianej, Mięrzecice, Polska.

budownictwo w zgodzie z naturą 



Akademiki Persaunet, Trondheim, Norwegia 



W pełni rekomendujemy firmę Unihouse. 
Uważamy, że dział obsługi dotrzymuje nam 
kroku w pozytywnej współpracy. Jako firma 
budowlana możemy być dumni z produktu, 
który otrzymujemy. 

Stig Mæhle, Service Manager 

Stokkan Nedre, Trondheim, Norwegia.

Zakontraktowane prace zostały dostarczone na  
czas i z zachowaniem wysokich standardów 
jakości. Wykonawca ma również bardzo wysokie 
profesjonalne standardy bezpieczeństwa pracy. 
Biorąc pod uwagę obecną współpracę  
z Generalnym Wykonawcą i wysoką jakość  
pracy, rekomendujemy firmę Unihouse Oddział 
Unibep SA jako rzetelnego partnera z profesjonalną, 
wysoko wykwalifikowaną kadrą.

Anders Skaget, Project Leader 

Miljøbyen Granåsen, Trondheim, Norwegia.

Budownictwo najwyższej jakości



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

›

›

Wyjątkowa precyzja 
dzięki realizacji 
projektów w warunkach 
fabrycznych 

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 i załadunek gotowych 
zabezpieczonych modułów
Tak zmontowane i wyposażone moduły są 
zabezpieczane przed transportem. W zależności od 
lokalizacji inwestycji moduły są transportowane 
na plac budowy samochodami ciężarowymi lub 
statkiem. 

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.

Budownictwo „szyte na miarę”

FABRYKA BUDOWA

›

›

›

5



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 przyszłości

Stawiamy na rozwój. 
Od zawsze



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

Płyta OSB3 12 mm

Belka drewniana C24 50x120 mm

Wełna mineralna 120 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. 



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



Akademiki LivinnX, Kraków, Polska 



Czuwamy nad 
inwestycją na każdym 
etapie realizacji
Podczas projektowania, bazując na aprobatach 
technicznych Sintef i ETA, wdrażamy rozwiązania 
dopasowując je do potrzeb projektu i Inwestora. Aby 
produkcja i budowa przebiegły szybko i na najwyższym 
poziomie, każdy szczegół musi być opracowany 
dokładnie i odpowiednio wcześniej.

Tomasz Perkowski 
Architekt

Budownictwo kompletne





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



Kaldnes, Tønsberg, Norwegia



Komfort  
i wytrzymałość
Drewno odznacza się znacznie większym tłumieniem 
materiałowym niż jakikolwiek inny powszechnie 
wykorzystywany w budownictwie materiał konstrukcyjny. 
W efekcie czego drgania przenoszone na obiekty budowlane 
wykonane z drewna ulegają znacznie szybszemu wytłumieniu 
– co pozytywnie wpływa nie tylko na stan techniczny  
samego budynku, który nie jest tak podatny na drgania  
i uszkodzenia jak klasyczne budynki murowane, ale co  
najważniejsze korzystnie wpływa na wymagany komfort  
jego zamieszkiwania. 

dr inż. Krzysztof Czech 
Politechnika Białostocka

Budownictwo komfortowe



Rosenlund, Stjørdal, Norwegia 



budownictwo ekologiczne 

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.





dr inż. Jerzy Ickiewicz 
Politechnika Białostocka

Cisza, podobnie jak 
hałas, jest częścią 
naszego życia
Dbałość o parametry akustyczne budynku rozpoczyna się 
już na etapie opracowywania projektu technicznego. Jest to 
warunek konieczny do uzyskania odpowiednich warunków 
akustycznych, mających wpływ na codzienne użytkowanie 
lokalu przez mieszkańców. 

Badania poziomu hałasu modułów Unihouse są prowadzone 
regularnie. Jest to niezwykle ważne w kontekście dbania 
o komfort przyszłych mieszkańców budynków realizowanych 
przez spółkę z Bielska Podlaskiego.

budownictwo z tradycją 



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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