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Szanowni Państwo,
budownictwo mieszkaniowe jest dziś jednym z kluczy do dalszego rozwoju

społeczno-ekonomicznego naszego kraju. To również obszar, który w sposób
szczególny potrzebuje innowacyjnych rozwiązań, umożliwiających szybkie zwięk-
szenie podaży wysokiej jakości mieszkań na rynku. Inteligentne, energoosz-
czędne, dostępne dla osób o ograniczonej sprawności i szybkie w realizacji
domy to już dziś nie moda – to rynkowy standard i konieczność.

Wierzę, że zainicjowany przez spółkę BGK Nieruchomości konkurs na projekt
modelowego domu jednorodzinnego dla programu Mieszkanie Plus okaże się
sukcesem dzięki zaangażowaniu rodzimych producentów nowoczesnych tech-
nologii budowlanych i kreatywności polskich architektów i konstruktorów.

Artur Soboń
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Szanowni Państwo,
dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego w Polsce jest możliwy

wyłącznie dzięki przestawieniu go na innowacyjne tory. Najlepszym miejscem
do poszukiwania nowatorskich rozwiązań są mury polskich uczelni i instytutów
naukowych. To właśnie w nich rodzą się pomysły nieograniczone schematami
i rynkowymi barierami.

Liczę, że zadanie, jakim jest zaprojektowanie modelowego domu jednoro-
dzinnego, będzie kolejną okazją do budowania pomostu pomiędzy światem
nauki i biznesu. Wierzę, że ta twórcza współpraca przyniesie pomysły, które
znajdą praktyczne zastosowanie, a tym samym korzystnie wpłyną na komfort
życia wielu polskich rodzin – adresatów programu Mieszkanie Plus.

Piotr Müller
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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Idea domu modelowego

Idea wystaw budowlano-mieszkaniowych, podczas których prezentowane
były modelowe domy, pojawiła się w Europie po I wojnie światowej, a na pol-
ski grunt została przeszczepiona w latach 30. XX w. przez Bank Gospodarstwa
Krajowego (BGK). W Polsce w latach 30. zorganizowano dwie duże wystawy
domów modelowych, przekształcone następnie w osiedla – obie w Warszawie:
wystawa „Tani Dom Własny” na Bielanach w 1932 roku oraz „Wystawa Budow-
lano-Mieszkaniowa BGK” na Woli w 1935 roku.

Celem obu przedsięwzięć było promowanie niedrogiej i estetycznej zabu-
dowy jednorodzinnej, dostosowanej do możliwości finansowych osób średnio-
zamożnych. BGK przygotował m.in. ofertę preferencyjnych kredytów na budo-
wę indywidualnych domów. Proponowana przez organizatorów wystaw
zabudowa mieszkaniowa miała się również przyczynić do promowania nowo-
czesnych rozwiązań architektonicznych i zwiększania wśród rodzimych wyko-
nawców kultury budowlanej opartej o najlepsze wzorce.

Podczas wystawy na Woli zaprezentowano trzy typy domów – wolnostojące,
bliźniacze i szeregowe. Każdej ulicy przyporządkowano inny rodzaj domu.
Kolonia dała początek osiedlu mieszkaniowemu Koło, które rozrastało się do
1939 roku. Kolejni zainteresowani nabywali wytyczone wcześniej działki
i zabudowywali je zgodnie z wytycznymi architektonicznymi BGK. Projekty
domów pochodziły w większości z wydanego przez BGK „Katalogu typowych
domów dla budownictwa mieszkaniowego”, w którym zebrano najlepsze prace
wyłonione w konkursach na niewielki tani dom.

Wystawa Budowlano-Mieszkaniowa
Warszawa – Wola, 1935; fot. BGK
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Mieszkanie Plus – modelowy dom jednorodzinny

Organizatorem konkursu na projekt modelowego domu jednorodzinnego
jest BGK Nieruchomości S.A., we współpracy z Ministerstwem Inwestycji
i Rozwoju oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu
jest poszerzenie oferty programu Mieszkanie Plus dla małych i średnich gmin,
w których dominuje budownictwo jednorodzinne. Kluczowym założeniem jest
wypracowanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, umożliwiających
m.in. skrócenie czasu budowy domów, obniżenie nakładów robocizny
i w efekcie optymalizację kosztów realizacji inwestycji.

Konkurs jest realizowany w dwóch równoległych ścieżkach: (i) skierowanej
do pracowni architektonicznych i projektowych oraz (ii) adresowanej do
uczelni technicznych i instytutów naukowych. Zadaniem konkursowym jest
opracowanie koncepcji architektonicznych w 4 kategoriach: dom szeregowy,
dom bliźniaczy, dom wolnostojący i dom wolnostojący w gminach wiejskich.

Od uczestników konkursu oczekuje się przedstawienia modułowych inteli-
gentnych rozwiązań, które pozwolą maksymalnie skrócić czas realizacji
inwestycji oraz obniżyć ich koszty. Dodatkowo punktowane będą projekty,
w których prace budowlane będzie mógł wykonać przyszły użytkownik we
własnym zakresie, oraz rozwiązania typu „zrób to sam”. Układy funkcjonalne
domów muszą być zróżnicowane i elastyczne z możliwością dostosowania do
zmieniających się potrzeb użytkowników, przy zakładanym modelu rodziny
2+3. Punktowane będą również m.in. energooszczędność i ograniczenie strat
cieplnych, trwałość obiektu, materiałów i technologii w przyjętych rozwią-
zaniach projektowych, a także ich estetyka i prostota.

Częścią procesu konkursowego są spotkania projektantów i architektów
z producentami nowoczesnych technologii budowlanych. Chcemy wspólnie
dyskutować o możliwościach wykorzystania nowatorskich pomysłów i inno-
wacyjnych rozwiązań technologicznych w procesie projektowania modelo-
wego domu dla rodziny.

Wierzymy, że program Mieszkanie Plus może dać impuls do rozwoju pol-
skich innowacji budowlanych i infrastrukturalnych. Jesteśmy głęboko prze-
konani, że wspólnie możemy stworzyć nowy standard na rynku budownictwa
jednorodzinnego, który nie tylko wzmocni fundamenty krajowego rynku, ale
też istotnie zwiększy jakość życia tysięcy polskich rodzin.
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BEWA

BEWA Sp. z o.o. sp.k.
Wiechlice, ul. Przemysłowa 16
67-300 Szprotawa
www.bewa.com.pl

O firmie:
„Firma BEWA jest przedsiębiorstwem polskim, powstałym w 1993 roku.
Od 1995 roku firma wyspecjalizowała się w produkcji urządzeń sepa-
rujących wody opadowe i technologiczne oraz oczyszczających ścieki
bytowo-gospodarcze. Prężny rozwój przedsiębiorstwa powiązany ze zdo-
byciem uznania dla oferowanych produktów i usług pozwolił na systema-
tyczne poszerzenie rynków zbytu – obecnie produkty BEWA są doskonale
rozpoznawane na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych.
Ugruntowana pozycja pozwoliła rozbudować wachlarz wyrobów oferowa-
nych przez firmę. Nasza działalność rozwinęła się o produkty z sektora
Dom & Ogród oraz Gospodarki Odpadami. Produkty BEWA cieszą się uzna-
niem wśród klientów, cechuje nas indywidualne podejście do każdego zle-
cenia oraz pełne doradztwo techniczne w zakresie wykonywanych usług.”
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BOX HAUS

BOX HAUS Sp. z o.o. 
ul. Pawła Wyry 14a
43-173 Łaziska Górne
www.box-haus.pl

O firmie:
„Oferujemy zarówno gotowe domy na sprzedaż, jak również urzeczywis-
tniamy najśmielsze wizje adaptacyjne Klientów w projektach indywidual-
nych. Priorytetem w każdym projekcie BOX HAUS jest energooszczędność,
ekologia i walory wizualne budynku. Elementy naszych domów powstają w
fabryce, gdzie na powierzchni 3000m2 pracuje innowacyjny, niemiecko-
szwedzki park maszynowy, spełniający wymogi Europejskiego Związku
Domów Gotowych. Wykonane elementy montowane są na płycie funda-
mentowej w ciągu zaledwie kilku dni. Podstawowym surowcem budow-
lanym jest drewno KVH – rozwiązanie solidne, ekologiczne i funkcjonalne
(samoregulacja wilgotności), pozwalające stworzyć we wnętrzach korzys-
tny, prozdrowotny klimat. Do budowy domów używamy najwyższej jakości,
certyfikowanych materiałów.”
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BOXHOME

BOXHOME Sp. z o.o. 
ul. Puławska 457
02-844 Warszawa
www.boxhome.eu

O firmie:
„Budynki BOXHOME produkowane są̨ w technologii modułowej (na konst-
rukcji stalowej lub drewnianej) oraz prefabrykowanej, w ramach której izola-
cyjny panel strukturalny jest materiałem nośnym. Dzięki temu proces budow-
lany jest skrócony nawet o 70%. Budynki są̨ konstruowane w formie modu-
łów w hali fabrycznej lub gotowych paneli strukturalnych, a następnie
niemal gotowe bądź w formie półfabrykatów przewożone na miejsce doce-
lowe, gdzie odbywa się̨ montaż. Obiekty są̨ wysokiej jakości produktem cało-
rocznym do stałego i czasowego zamieszkania. Cechują̨ się̨ doskonałą izola-
cyjnością̨ i niskim zapotrzebowaniem na energię, co plasuje je (w zależności
od grubości rdzenia izolującego) jako obiekty energooszczędne lub pasywne.
Dodatkowym atutem w przypadku rozwiązań modułowych jest łatwa rozbu-
dowa obiektu w przyszłości, a nawet możliwość jego przenoszenia.”
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BRUK-BET

BRUK-BET Sp. z o.o. 
Nieciecza 199
33-240 Żabno
www.bruk-bet.pl

O firmie:
„Firma Bruk-Bet® to czołowy polski producent kostki brukowej, od ponad
30 lat działający w branży budowlanej. Bruk-Bet® oferuje bogatą gamę
kostek brukowych i wielkoformatowych płyt brukowych, innowacyjnych
płyt tarasowych z powłoką Perlon®, a także specjalizuje się w produkcji
elementów małej architektury, w tym stopni schodowych oraz dekoracyj-
nych płyt i kamieni ściennych. Jej odbiorcami są zarówno inwestorzy
prywatni, jak i podmioty odpowiedzialne za realizację dużych inwestycji
publicznych. Firmę Bruk-Bet® budują także inne marki będące liderami
w swoich obszarach działalności. Przykładowo system Termalica® z betonu
komórkowego to kompleksowe rozwiązanie do wznoszenia jedno- i wielo-
warstwowych ścian konstrukcyjnych. Marka Intrac® specjalizuje się w pre-
fabrykatach dla infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i kolejowej.”
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BUDIZOL

Budizol Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Komunalna 8
87-800 Włocławek
www.budizol.com.pl

O firmie:
„Od samego początku działalności stawiamy na rozwój technologiczny
w celu uzyskania jak najwyższej jakości naszych produktów. Wraz z otwar-
ciem zakładu we Włocławku, uruchomiliśmy jedną z najnowocześniejszych
linii produkcyjnych w Europie. Stosując nowatorskie rozwiązania, staliśmy
się cenionym producentem innowacyjnych, wysoko przetworzonych prefa-
brykatów żelbetowych i z betonu sprężonego.
Nasze produkty posiadają unikalne cechy i właściwości, m. in. dzięki:
wprowadzeniu parametrów energooszczędnych; zastosowaniu w ramach
prefabrykatów innowacyjnych rozwiązań instalacyjnych (w tym elekt-
rycznych, grzewczych, chłodzących); maksymalnej optymalizacji produkcji.
W ramach zwiększenia efektywności procesów wytwórczych wdrożyliśmy
unikalny system automatycznego planowania produkcji.”
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BUDO-SYSTEM

Budo-System Sp. z o.o. 
ul. Suwalna 9B, Łajski
05-119 Legionowo
www.budo-system.pl

O firmie:
„Budo-System oferuje wykonywanie konstrukcji prefabrykowanych z beto-
nu. W ramach działalności projektuje, produkuje i montuje prefabrykaty
wielkowymiarowe. Produkcja odbywa się w nowoczesnym zakładzie pro-
dukcyjnym w Legionowie.
Główne elementy konstrukcji to: ściany, balkony, stropy, schody, podciągi
i szachty. Zastosowanie prefabrykatów Budo-System skraca czas robót na
budowie, podwyższa jakość wykonania, obniża koszty budowy i ogranicza
ilość robót budowlanych uciążliwych dla otoczenia budowy.”
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BUDOWNICTWO
MODUŁOWE

Budownictwo Modułowe
Sp. z o.o.
ul. Godebskiego 32
05-090 Raszyn
www.budownictwomodulowe.com

O firmie:
„Reprezentujemy technologię Q-Moduł© i Klaster Budownictwa Moduło-
wego.
Żelbetowe monolityczne moduły zbrojone hybrydowo (stal i kompozyty)
możemy wykonać w każdym wymiarze. Otworowanie (poza narożnikami)
również dowolne. Daje to niesamowitą swobodę projektowania.
Koncepcja wielokrotnie nagradzana, być może dlatego że w ramach klastra
oferujemy również najnowszej generacji wewnątrzścienne (bezkanałowe)
systemy rekuperacji PRANA (Złoty Medal na targach „INSTALACJE” Poznań
2018) oraz panele grzewczo-chłodzące, które wykorzystują żelbet jako sta-
bilizator cieplny.
Projektuj domy z klocków, projektuj z nami!”
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BUSZREM

BUSZREM S.A.
ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Tryb.

www.buszrem.pl

O firmie:
„Zakład Prefabrykacji w Sochaczewie jest zakładem produkcyjnym działa-
jącym w ramach grupy kapitałowej BUSZREM S.A. Firma BUSZREM działa
na polskim rynku od ponad 25 lat. Obszarem aktywności firmy jest sektor
budownictwa. Wdrożony przez firmę System Budowlany Buszrem (SBB)
jest szeroko wykorzystywany w budownictwie wielorodzinnym, jedno-
rodzinnym, użyteczności publicznej, przemysłowym i rolniczym. Wszystkie
etapy procesu inwestycyjnego – począwszy od wyboru prefabrykacji,
poprzez przygotowanie projektu i jego realizację, aż po odbiór – odbywają
się przy stałym wsparciu ze strony producenta. Doradcy opracowują
wstępną propozycję rozwiązań technologicznych, a następnie wspólnie
z inwestorem i architektem przygotowują gotową koncepcję architekto-
niczną oraz uczestniczą w procesie montażu i budowie.”

Zakład Prefabrykacji
ul. Inżynierska 32, 96-502 Sochaczew

www.prefabrykaty.buszrem.pl 
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CADA CASA

Cada Casa Sp. z o.o. 
pl. gen. Hallera 5/14a
03-464 Warszawa
www.cadacasa.eu

O firmie:
„GreMagor™ to nagrodzone przez Krajową Izbę Gospodarczą innowacyjne
rozwiązanie na rynku budownictwa jedno- i wielorodzinnego w ramach
technologii domów pasywnych. To autorski system, uwzględniający zasadę
zrównoważonego rozwoju, przypominający budowanie z klocków, poz-
walający w kilka dni postawić budynek w stanie surowym zamkniętym
wraz z ociepleniem. Szkieletowy charakter konstrukcji oraz ciepły montaż
stolarki okiennej zmniejsza powierzchnię mostków termicznych do 1%
powierzchni ścian. Montaż konstrukcji budynku nie wymaga wysokich
kwalifikacji pracowników. Zlecenie produkcji komponentów technologii
GreMagor™ firmom zewnętrznym pozwala wyeliminować ograniczenia
zdolności produkcyjnych domów, przy jednoczesnym zapewnieniu para-
metrów technicznych i jakościowych oferowanego produktu.”
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CARBO-MAG

CARBO-MAG Sp. z o.o. 
ul. Konstytucji 61
41-905 Bytom
www.carbomag.com
www.taniebudownictwo.eu

O firmie:
„Carbo-Mag Sp. z o.o. zajmuje się produkcją i rozwojem materiałów budow-
lanych w oparciu o własne, innowacyjne opracowania w zakresie techno-
logii betonów magnezowych. Nasze produkty charakteryzują się niespoty-
kanymi w technologiach tradycyjnych parametrami, takimi jak wysoka
wytrzymałość, niepalność, odporność na warunki atmosferyczne, lekkość,
znakomita izolacja cieplna, właściwości bakterio- i grzybobójcze.
Dzięki technologii modułowej nasze obiekty są trwałe, wytrzymałe, łatwe
i szybkie w montażu, a ponadto tanie przy zachowaniu wszelkich para-
metrów.”
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DOMY
BIEDRZYCKI

Domy Biedrzycki –
Przemysław Biedrzycki
27 Wilków nad Wisłą
05-155 Leoncin 
www.domybiedrzycki.pl

O firmie:
„Firma DOMY BIEDRZYCKI jest Certyfikowanym Ambasadorem Polskiego
Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej (PIBP) oraz
partnerem niemieckiego koncernu STEICO. W 2003 roku zajęliśmy się
konstrukcjami domów szkieletowych, a od 2007 roku z powodzeniem
budujemy wykorzystując system konstrukcyjny STEICO.
Obecnie udoskonalamy nasze domy wysokoenergooszczędne, kierując się
w stronę budownictwa pasywnego.
Kilkanaście lat doświadczenia, współpraca z najlepszymi inżynierami i tech-
nologami oraz szkolenia pozwoliły nam zdobyć wiedzę, którą teraz możemy
i chcemy przekazać w naszych realizacjach w technologii prefabrykowanych
elementów ścian, stropów i dachu gotowych do montażu na płycie funda-
mentowej.”
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ECOLOGIQ

ECOLOGIQ Sp. z o.o. 
ul. Geodetów 29
80-298 Gdańsk 
www.ecologiq.pl

O firmie:
„Podstawą energooszczędnej technologii Ecologiq są nowoczesne, lekkie
prefabrykowane konstrukcje drewniane charakteryzujące się doskonałymi
parametrami termicznymi oraz wysoką wytrzymałością i sztywnością. Ele-
menty konstrukcyjne wykonywane są w oparciu o drewno lite KVH oraz
klejone warstwowo LVL. W budynkach szkieletowych stosujemy ekologiczne
i energooszczędne materiały izolacyjne STEICO wytwarzane z naturalnych
włókien drzewnych. Ich cechą charakterystyczną jest pełna dyfuzyjność
powodująca „oddychanie” ścian, przez co uzyskujemy wysoki komfort
pomieszczeń i ekologiczny mikroklimat. Wykorzystywane materiały efek-
tywnie izolują ściany zewnętrzne i dach budynku w okresie zimowym
i chronią przed ciepłem zewnętrznym latem powodując znaczne oszczęd-
ności związane z ogrzewaniem i wychładzaniem budynku.”
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EKOINBUD

EKOINBUD Sp. z o.o. 
ul. Wielkopolska 5A
80-180 Gdańsk
www.ekoinbud.pl

O firmie:
„Ekoinbud Sp z o.o. działa z sukcesami na polskim rynku od 1998 roku.
Możemy pochwalić się znaczącymi nagrodami, które są dowodem na to,
iż marka Ekoinbud jest tożsama z rzetelnym, fachowym wykonaniem prac
z zakresu usług budowlanych, remontów i renowacji.
Energooszczędne budynki są aktualnie podstawowym produktem spółki.
Prefabrykowane drewniane elementy ścian, stropów, dachów są dostar-
czane na plac budowy, gdzie w ciągu kilku dni zostają zmontowane na
płycie fundamentowej.
Przykrycie budynku oraz pozostałe prace montażowe i instalacyjne trwają
przez kolejne 2–3 tygodnie. Naszym klientom gwarantujemy profesjonalizm
na każdym etapie współpracy – od projektu, poprzez budowę, do prac
wykończeniowych.”
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ERH
ECO READY HOUSE

Procyon Sp. z o.o. 
ul. Podleśna 14a
73-110 Stargard
www.ecoreadyhouse.com 

O firmie:
„Domy ERH są budowane w technologii Eco Smart. Nasze domy są nisko-
energetyczne (eco), co oznacza, że zostały zaprojektowane w sposób poz-
walający zużywać jak najmniej energii, a pozyskiwać jej jak najwięcej ze
środowiska. W naszych domach roczne wydatki na ogrzewanie są 8-krotnie
niższe niż w domach tradycyjnych. Nasze domy są inteligentne (smart),
ponieważ możesz sterować całym systemem zainstalowanym w domu za
pomocą tabletu lub smartfona, nawet z drugiego końca świata.
Naszym klientom proponujemy kompletne rozwiązanie – budowę domu
z jednym partnerem – od przygotowania projektu po realizację w standar-
dzie deweloperskim lub „pod klucz”. Dzięki naszej technologii oraz ze
względu na fakt, że cały proces budowy pozostaje pod naszą kontrolą,
jesteśmy w stanie zbudować dom w zaledwie 3–6 miesięcy.”
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EUTHERM 

Eutherm Sp. z o.o. 
ul. Wspólna 2c lok. 14
05-075 Warszawa
www.eutherm.eu

O firmie:
„Zastosowanie nowego materiału termoizolacyjnego (PSUR) i nowego sposobu
montażu paneli sprawia, że panele elewacyjne THERMOLAM uzyskują wyjątkowo
korzystne cechy (estetyka). Panele pokryte są płytami ze spieków ceramicznych
włoskiej firmy Laminam. Wysokie walory eksploatacyjne: trwałość, mrozood-
porność, odporność chemiczna na plamy, zarysowania, graffiti i promienie UV,
wysoka odporność ogniowa. Niskie straty ciepła, współczynnik λ = 0,025 W/mK.
Same panele Thermolam (bez ściany) spełniają najnowszą normę emisji ciepła.
Niska waga paneli (1500 x 500 x 120 mm, około 12 kg). Bardzo prosty montaż
w każdych warunkach pogodowych. Krótki czas i niski koszt całkowitego
wykonania elewacji. Panele Thermolam pozytywnie przeszły wszelkie
wymagane badania, czego podsumowaniem jest Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2017/0087 Instytutu Techniki Budowlanej.”
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HIVEHOUSE

Hivehouse Sp. z o.o. 
ul. Słowackiego 56
16-300 Augustów
www.hivehouse.pl

O firmie:
„HiveHouse to firma rodzinna z dużym doświadczeniem w branży budow-
lanej. Jej pomysłodawcy to pasjonaci nowoczesnych, ekonomicznych i eko-
logicznych rozwiązań budownictwa modułowego. Proces budowlany – na
każdym jego etapie – znamy w praktyce i w teorii. Od ponad 25 lat projek-
tujemy i budujemy różne obiekty m.in. w Polsce, Norwegii, Szwecji.
Budowa domu w tradycyjnej technologii to długotrwały proces. Alternatywą
mogą być domy modułowe, które są montowane na placu budowy w kilka dni.
Prefabrykacja znacznie ułatwia i przyspiesza prace. Elementy budynku pow-
stają w hali produkcyjnej w kontrolowanych warunkach. Dom montowany jest
na wcześniej przygotowanej płycie fundamentowej – szybko i niezależnie od
warunków pogodowych. Projekt budynku można przystosować do rozbudowy
o dodatkowe moduły, co pozwala na etapową rozbudowę domu w przyszłości.”
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IZODOM

Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. 
ul. Ceramiczna 2a
98-220 Zduńska Wola
www.izodom.pl
www.pasywnedomy.eu 

O firmie:
„Izodom to firma z 27-letnim doświadczeniem, która jest dostawcą kom-
pletnej technologii do budowy domów pasywnych i energooszczędnych.
Oferuje produkty od fundamentu aż po dach. Zdobyła zaufanie tysięcy
klientów – ma ponad 19 tys. budynków referencyjnych na całym świecie.
Te unikalne rozwiązania dla budownictwa pozwalają aż 20-krotnie zmniej-
szyć zużycie energii, przy kosztach budowy porównywalnych do cen budyn-
ków tradycyjnych. Dom z elementów Izodom może powstać w zaledwie
5 tygodni, a do tego będzie on wyjątkowo trwały, bezpieczny, ekologiczny
i przyjazny środowisku.
Firma jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, które świadczą o wyso-
kiej jakości oferowanych produktów. Potwierdza to m.in. Certyfikat Niemiec-
kiego Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt.”
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KONSBUD
DREWNO KLEJONE

Konsbud Drewno Klejone
Stobno 55a
72-002 Stobno
www.konsbud.com

O firmie:
„Przedsiębiorstwo Konsbud powstało w 2002 roku. Jest producentem pre-
fabrykowanych konstrukcji masywnych z zastosowaniem drewna klejonego
warstwowo. Do produkcji stosowane są najwyższej jakości surowce.
Proces produkcji oraz prefabrykacji charakteryzuje się najwyższą dokład-
nością i jakością z uwagi na zastosowanie technologii CNC. Bogate doś-
wiadczenie przedsiębiorstwa oraz długi okres obecności na rynku pozwo-
liły na realizację około 800 projektów w zakresie od projektowania po
realizację.”



24

M3 SYSTEM

M-3 Sp. z o.o. 
ul. Biznesowa 6
32-800 Brzesko
www.m3system.pl

O firmie:
„Firma M3System jest producentem i wykonawcą budynków energoosz-
czędnych, przy zastosowaniu innowacyjnej technologii budowy. Wieloletnie
badania doprowadziły do odpowiedniego wykonania ściany warstwowej
tworząc prosty sposób budowy obiektów w bardzo krótkim czasie. Samo-
nośne elementy z polistyrenu spienionego, wzmacniane włóknem szklanym
tworzą główną konstrukcje nośną, która jest jednocześnie warstwą termo-
izolacyjną budynku.
M3System jest wykonawcą budynków mieszkalnych w zabudowie wolno-
stojącej lub szeregowej, parterowych i piętrowych, a także obiektów pływa-
jących przeznaczonych do celów mieszkalnych i komercyjnych. Ostatnio
firma może zaproponować także nowe rozwiązanie „budynki składane –
przenośne” do wielokrotnego montażu i demontażu w 24 godziny.”
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MODO HOME

Modo Home Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Darwina 25c lok. 6b
43-100 Tychy
www.modohome.pl

O firmie:
„Jesteśmy fabryką nowoczesnych domów, która łączy technologię domów
prefabrykowanych ze współczesną stylistyką architektury. Wyróżnia nas
kompleksowy sposób działania. Prowadzimy inwestora od pierwszego
etapu, jakim jest weryfikacja działki pod zabudowę, poprzez projekt,
budowę, aż po wykończenie wnętrz.
W standardzie oferujemy ścianę szkieletową z drewna KVH, wypełnioną
wełną mineralną. Od strony wewnętrznej stosujemy folię paroszczelną,
płytę OSB i płytę GK. Od zewnętrznej: płytę OSB, styropian lub wełnę,
siatkę, warstwę podkładową i tynk elewacyjny.
Nasze domy zapewniają doskonałe parametry izolacyjne, dzięki czemu
pozwalają na redukcję kosztów eksploatacji, a zastosowanie elementów
prefabrykowanych gwarantuje krótki czas budowy.”
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MULTICOMFORT

Multicomfort Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 84
41-603 Świętochłowice
www.multicomfort.pl

O firmie:
„MultiComfort jest producentem budynków prefabrykowanych w techno-
logii szkieletu drewnianego. Dostarczamy domy do takich krajów jak:
Polska, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Łotwa, Włochy, Cypr, Anglia, Francja.
Możliwa jest budowa każdego projektu domu/budynku, brak ograniczeń
projektowych.
Trzy niepodważalne zalety technologii:
▪ doskonała izolacja i szczelność;
▪ energooszczędność;
▪ krótki czas budowy.”



27

PEKABEX

Pekabex S.A.
ul. Szarych Szeregów 27
60-462 Poznań
www.pekabex.pl 

O firmie:
„PROJEKTUJEMY, PRODUKUJEMY I BUDUJEMY. Jesteśmy liderem branży
prefabrykatów w Polsce. W 4 strategicznie zlokalizowanych na terenie kraju
fabrykach zatrudniamy ok. 2 tys. osób zajmujących się projektowaniem,
produkcją, logistyką, montażem oraz kompleksowym wykonawstwem
obiektów. W ramach Grupy produkujemy elementy ścienne dla budownic-
twa mieszkaniowego (przeznaczone głównie na rynek skandynawski),
które są kompleksowo wyposażone w instalację elektryczną, posiadają
zamontowane okna i parapety zewnętrzne, a także wykończone są specjal-
nymi tynkami strukturalnymi. W ramach działalności deweloperskiej reali-
zujemy pilotażowy kompleks mieszkaniowy w technologii nowoczesnej
prefabrykacji w Poznaniu. Centrum Badań i Rozwoju Pekabex pracuje nad
dostarczaniem nowoczesnych rozwiązań produktowych i procesowych.”
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PIONIER SYSTEM 

PIONIER SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 11
16-061 Juchnowiec Dolny
www.pioniersystem.pl

O firmie:
„PIONIER SYSTEM jest firmą oferującą elementy do budowy domów energo-
oszczędnych, pasywnych i samowystarczalnych. PIONIER SYSTEM to:
▪technologia łącząca wytrzymałość monolitycznego szkieletu żelbetowego
z doskonałą ochroną cieplną styropianu;▪brak potrzeby ogrzewania nawet
przy -20°C;▪koszt budowy 1m2 w Pionier Systemie niższy niż w systemie
tradycyjnym;▪wyjątkowa łatwość montażu we własnym zakresie bez
konieczności znajomości technik budowlanych;▪możliwość wybudowania
domu w większości warunków terenowych (nawet bardzo trudnych);
▪sprawdzony system realizowany i ulepszany od 1991 roku;▪możliwość
zastosowania dowolnej technologii wykończenia ścian;▪trzy standardy
wykończenia: (a) podstawowy „MINI” (energooszczędny); (b) podstawowy
Plus „MIDI” (pasywny); (c) rozszerzony „MAXI” (samowystarczalny).”
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POLARHEAT-OMATALO

POLARHEAT Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 202
91-218 Łódź
www.polarheat.pl

O firmie:
„Firma Polarheat prowadzi działalność w zakresie ekologicznej formy budo-
wnictwa mieszkaniowego z elementów prefabrykowanych w Finlandii oraz
fińskich ogrzewań niskotemperaturowych Polarheat, które sprawdzają się
znakomicie w trudnym skandynawskim klimacie. Na bazie długoletnich
doświadczeń fińskich producentów powstał w Polsce projekt budowy
niedużych, energooszczędnych mieszkań przeznaczonych dla tzw. Kowal-
skiego. Jest to zabudowa dwukondygnacyjna, modułowa, realizowana
w klasie energetycznej A+. Również budynki jednorodzinne w technologii
szkieletu prefabrykowanego mogą okazać się alternatywą dla energoch-
łonnego budownictwa „tradycyjnego”. Dla przykładu ogrzewanie domu fińs-
kiego w Zgierzu o powierzchni 120 m2 kosztowało właścicieli 900 zł brutto
za cały ubiegły sezon.”
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PREFABEST

Prefabest Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Armii Poznań 49
62-030 Luboń
www.prefabest.pl

O firmie:
„Prefabest to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się projek-
towaniem i realizacją budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych,
garaży, budynków użyteczności publicznej, rolniczej i przemysłowych
w systemie płyt prefabrykowanych.
Posiadamy:
▪ własny zakład prefabrykacji;
▪ własne biuro projektowe;
▪ kadrę inżynieryjno-budowlaną;
▪ profesjonalny sprzęt budowlany;
▪ specjalistyczny transport do prefabrykacji.
Wybudowaliśmy już ponad 1000 mieszkań w technologii prefabrykacji.”
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QUADLOCK

Quad-Lock ICF Polska
Mochle 26, 86-014 Sicienko 
www.quad-lock.pl
www.quad-lock.com

O firmie:
„Technologia szalunku traconego (ICF) Quad-Lock służy do bardzo szybkiej
prefabrykacji przegród zewn. i wewn. w izolacji EPS na miejscu budowy.
Domy wybudowane w tej technologii są wysoce energooszczędne, ciche,
bezpieczne i ekologiczne. Technologia ICF Quad-Lock jest wyjątkowo
wszechstronna. Przy odpowiedniej konfiguracji, tylko z czterech podsta-
wowych elementów: panele, klamry, kątowniki, prowadnice i beton, jesteś-
my w stanie wykonać dosłownie każdy detal architektoniczny narzucony
przez inwestora, statyka czy architekta. Prostota składowych systemu, mała
waga i gabaryty oraz łatwa logistyka sprzyjają małym grupom wykonaw-
czym czy nawet inwestorom, którzy chcą budować w systemie „zrób to sam”
ściśle według wytycznych. W tej sprawdzonej od lat na całym świecie tech-
nologii możemy budować przez cały rok.”
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ROCCA

Rocca S.A.
ul. Osiedle Przemysłowe 21
69-100 Słubice
www.rocca.pl

O firmie:
„Rocca S.A. jest spółką notowaną od 2008 roku na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie na runku NewConnect. W roku 2015
rozpoczęliśmy prace nad wdrożeniem do przemysłowej produkcji wielko-
gabarytowych elementów budowlanych. W efekcie poszukiwań optymal-
nych rozwiązań, wyprodukowaliśmy kompletne moduły przeznaczone do
wznoszenia budynków, spełniających wszelkie najsurowsze normy budow-
lane oraz oczekiwania współczesnego rynku. W rezultacie podjętych
działań, powstały projekty domów jednorodzinnych, domków letniskowych
i garaży. Każdy z projektów przekracza najbardziej rygorystyczne normy
w zakresie jakości i dokładności wykonania oraz termoizolacyjności. Najwyż-
szej jakości materiały zapewniają długoletnie użytkowanie obiektów, bez
konieczności ponoszenia kosztów remontów i napraw.”
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SEWACO

SEWACO Sp. z o.o.
ul. Miętowa 3/1
81-589 Gdynia
www.sewaco.pl

O firmie:
„System SEWACO to nowoczesna technologia prefabrykacji betonowej,
umożliwiająca wznoszenie budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych
aż do 8 kondygnacji. Najważniejsze cechy sytemu SEWACO:
▪ niskie koszty budowy;
▪ energooszczędność przy standardowej grubości ścian;
▪ prefabrykowanie kompletnych budynków, od fundamentu aż po dach;
▪ szybka realizacja, montaż do 1 kondygnacji na dobę;
▪ wymagana jest niewielka liczba pracowników na budowie;
▪ wysoka wytrzymałość budynku, żelbetowa konstrukcja: odporność na
wichury, trzęsienia ziemi etc;
▪ elastyczność architektoniczna, możliwość dostosowania i przebudowy
poszczególnych lokali, czy rozbudowy budynku; brak ścian nośnych.”
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SOLBET

SOLBET Sp. z o.o.
ul. Toruńska 71
86-050 Solec Kujawski
www.solbet.pl

O firmie:
„SOLBET jest polską firmą, liderem w produkcji elementów murowych z be-
tonu komórkowego w Polsce. Materiał ten produkujemy od 1951 roku.
Centrala firmy w Solcu Kujawskim jest zakładem o największej dobowej
produkcji betonu komórkowego w Europie. Pozostałe zakłady mieszczą się
w Lubartowie, Podnieśnie, Stalowej Woli i Głogowie Małopolskim. SOLBET
to również chemia budowlana w postaci zapraw, tynków i klejów. Zakład
w Aleksandrowie Kujawskim produkuje te wyroby od ponad 20 lat. Wyroby
gipsowe produkowane są w zakładzie w Rogowcu. Zakład w Kolbuszowej
zajmuje się produkcją prefabrykatów żelbetowych. Beton komórkowy jest
najpopularniejszym materiałem ściennym w Polsce. System SOLBET to
bardzo łatwe i szybkie budowanie, niewymagające wyspecjalizowanych ekip
budowlanych oraz trwałe i energooszczędne domy.”
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STEICO

STEICO CEE Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
64-700 Czarnków
www.steico.com/pl

O firmie:
„Koncern STEICO to lider w swojej branży. Produkuje szeroką gamę mate-
riałów termoizolacyjnych z włókna drzewnego oraz niezwykle lekkie
i wytrzymałe systemy konstrukcyjne oparte na belce dwuteowej i drewnie
klejonym warstwowo z fornirów LVL. Produkty te, uzupełnione o markowy
system uszczelniająco-klejący, tworzą kompleksowy SYSTEM BUDOWLANY
STEICO dedykowany budownictwu energooszczędnemu. Oferowane przez
firmę rozwiązania posiadają prestiżowy certyfikat Niemieckiego Instytutu
Budownictwa Pasywnego.
System STEICO to gotowe, certyfikowane rozwiązania do budowy domów
przyjaznych zarówno ich mieszkańcom jak i środowisku. Gwarantuje naj-
wyższy komfort użytkowania oraz oszczędność na kosztach związanych
z ogrzewaniem. STEICO to technologia zdrowego jutra.”
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VG-ORTH
POLSKA

VG-ORTH Polska Sp. z o.o.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno
www.multigips.pl

O firmie:
„Firma VG-ORTH Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem
niemieckiej firmy VG-ORTH, która istnieje już przeszło 80 lat.
VG-ORTH to wiodący producent bloków gipsowych o grubości 8 i 10 cm,
pod marką MultiGips, cieszących się dużą popularnością w Niemczech,
Polsce i wielu innych krajach europejskich. Wyroby te służą głównie do
wykonywania ścian działowych w budynkach mieszkalnych, hotelach,
obiektach biurowych i handlowych.
Dokładne wymiary i gładka powierzchnia prefabrykatów eliminują pot-
rzebę tynkowania ścian. Dobra izolacyjność akustyczna oraz bardzo wysoka
odporność ogniowa ścian MultiGips, w zestawieniu z dużą szybkością
i niskimi kosztami wykonania, decydują o coraz szerszym zastosowaniu
tego systemu w Polsce i w krajach ościennych.”
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WIENERBERGER

Wienerberger Ceramika
Budowlana Sp. z o.o.
Ostrobramska 79
01-175 Warszawa
www.wienerberger.pl

O firmie:
„Wienerberger – firma obecna na rynku polskim od 1995 roku, jest częścią
globalnego koncernu Wienerberger AG z siedzibą w Wiedniu. Wienerberger
to wiodący producent pustaków ceramicznych na świecie, a także lider w
branży cegieł elewacyjnych i dachówek ceramicznych w Europie. Misją
firmy jest polepszanie jakości i komfortu życia poprzez dostarczanie
kompleksowych, zrównoważonych rozwiązań budowlanych i infrastruktu-
ralnych, pozwalających na prowadzenie inwestycji według najwyższych
standardów. Na rynku polskim rozwiązania te są dostępne pod markami:
Porotherm – ceramiczne cegły konstrukcyjne i pustaki stropowe, Koramic –
dachówki ceramiczne oraz Terca – cegły klinkierowe. Dzięki połączeniu 200
lat tradycji z nowoczesnymi technologiami, Wienerberger pozostaje dziś
liderem jakości i innowacji na polskim rynku.”
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Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja powstała w oparciu o informacje przekazane przez poszcze-
gólnych producentów technologii i ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny.

Zawarte w niniejszej publikacji informacje w żadnym razie nie stanowią
rekomendacji ani porad prawnych, inwestycyjnych i biznesowych.

BGK Nieruchomości S.A. informuje i zastrzega, że nie ponosi odpowiedzial-
ności za skutki ewentualnych decyzji lub czynności podjętych na podstawie lub
w oparciu o informacje zawarte w niniejszej publikacji lub wynikające bez-
pośrednio bądź pośrednio z jej treści.
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BGK Nieruchomości S.A. 

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa
Telefon: +48 22 246 62 10

Email: sekretariat@bgkn.pl
www.bgkn.pl # M I E SZ K AN I E P L U S
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