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Unia Europejska 

zobowiązała się osiągnąć 

neutralność klimatyczną 

do 2050r.



• Wykorzystanie innowacyjnych 

technologii przy produkcji domów 

drewnianych 

• Osiągnięcie w 2050r. poziomu 20% 

udziału budynków drewnianych w 

całym budownictwie w Polsce 

• Opracowanie standardu dla 

polskich, drewnianych elementów 

konstrukcyjnych i nadanie im 

polskiego znaku jakości 

Cele do osiągnięcia w 

najbliższych latach, 

zgodnie z europejskim 

zielonym ładem 



• Stworzenie na wzór zachodnich 

instytutów (np. Fraunhofer w 

Niemczech) Polskiego Centrum 

Budownictwa Drewnianego w celu 

prowadzenia badań nad polskimi, 

drewnianymi elementami 

konstrukcyjnymi, opracowania 

jakościowo i technologicznie 

materiałów porównywalnych lub 

lepszych względem rynku

Cele do osiągnięcia w 

najbliższych latach, 

zgodnie z europejskim 

zielonym ładem 



Mnóstwo zmian czeka 

sektor budowlany, ale 

firma Unihouse już teraz 

wyznacza kierunek, w 

którym będzie podążać 

branża w najbliższych 

latach do 2050r. 



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.

Drewno to…

…naturalny materiał 

ekologiczny



Drewno odtwarza się bardzo szybko (w 

ciągu jednego pokolenia). Czas 

upływający od posadzenia sadzonki do 

wieku dojrzałości drzewa wynosi około 

100 lat. Dlatego w lasach, w których 
leśnicy prowadzą zrównoważoną 

gospodarkę, możliwe są stałe dostawy 

drewna, nieuszczuplające zasobów 

leśnych.

Odnawialność surowca 



Cykl węglowy lasu 



Technologia oparta na 

drewnie – surowcu 

doskonałym 



Rodzaje stosowanego 

drewna  

• Drewno lite i klejone

• KVH, BSH, LVL, PSL, LSL, CLT

• Belki dwuteowe

• Płyta OSB, wiórowa, pilśniowa, 

sklejka



Przewaga technologii 

Unihouse nad 

budownictwem 

tradycyjnym 

Budownictwo prefabrykowane

Budownictwo tradycyjne



Działania Unihouse

zapobiegające 

degradacji środowiska

• Efektywne zużycie surowców

• Właściwe gospodarowanie 

odpadami

• Zabezpieczenia wód, gruntów przed 

wyciekiem substancji niebezpiecznych 

(w sytuacji awaryjnej)

• Zagospodarowanie niewykorzystanych 

surowców

• Zabezpieczenie roślinności wokół 

placu budowy



Ocena cyklu życia 

budynku - LCA

To metoda analizy wpływu na środowisko 

budynków w trakcie ich całego cyklu 

życia. Ocena dokonywania jest w 

różnych kategoriach – jedną z nich jest 

wpływ na globalne ocieplenie wyrażony 

w kilogramach ekwiwalentu CO2.



Wykorzystywanie 

innowacyjnych technologii 

zgodnych z wytycznymi 

Unii Europejskiej i 

światowymi trendami 

ochrony środowiska



Proces produkcji



Proces produkcji



Proces produkcji



Proces produkcji



Na terenie polski zrealizowaliśmy projekty 

takie jak:

• Budynki wielorodzinne 

• Realizacje partnerstwa publiczno-

prywatnego 

• Hotele 

• Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Promowanie budownictwa 

drewnianego na rynku 

polskim przez Unihouse



Konstrukcja szkieletowa drewniana

Powierzchnia użytkowa

2 528 m2

48 mieszkań
660 paneli

4 kondygnacje nadziemne

Bielsk Podlaski (Polska)

Osiedle Mickiewicza



Powierzchnia użytkowa

3 128m2

92 budynki
92 modułów

1 kondygnacje nadziemne

Wręcza (Polska)

Suntago Village



Przykładowe realizacje



Realizacje oparte na 

szkielecie drewnianym 

dowodzą, że możliwa jest 

architektura 

niewywierająca 

negatywnego wpływu na 

środowisko oraz 

zapewniająca komfort i 

bezpieczeństwo 

Filozofia budowania

3*Zero : Energy, Emision, 

Waste Building



Wymagania 

energetyczne dla 

budynków 

mieszkalnych

Energetyczność budynków Unihouse 

dobierana jest, odpowiednio do 

wymagań projektu. 



Projekt badawczo-

rozwojowy w kierunku 

budownictwa zero 

energetycznego 



Realizacja nagrodzona 

przez Ministra Klimatu i 

Środowiska 

„Gdański Dom Integracyjno Rodzinny –

Dom pod żaglami”

Powierzchnia użytkowa

1 001m2

2 budynki
30 modułów

2 kondygnacje nadziemne



Dziękuję za uwagę


