
Z Analizy Rynkowej PKO Bank Polski 

wynika, że wartość produkcji sprzedanej 

polskich producentów prefabrykowanych 

budynków z drewna w 2021 r. wynosiła 

szacunkowo ok. 600–700 mln zł (sza-

cunek dla firm zatrudniających po-

wyżej dziewięciu osób). Gdyby 

doliczyć wiele firm 

budujących np. domy modułowe CLT 

bądź szkieletowe, zatrudniających bez-

pośrednio jedynie kilka osób lub człon-

ków rodziny, już 2021 r. zamknęlibyśmy 

pewnie kwotą 800 mln zł. A jak zareago-

wał rynek prefabrykacji na bessę końca 

roku 2022? I jak wpłynie to na koniunk-

turę w 2023 r.?

– Perspektywy rozwoju budownictwa 

drewnianego w Polsce są dobre. Zakła-

dając, że zintensyfikowane zostaną dzia-

łania promujące tę formę budownictwa, 

a także dostępna będzie odpowiednia 

podaż surowca drzewnego na rynku, 

udział domów drewnianych w ogóle bu-

dynków oddawanych do użytku w Polsce 

mógłby wzrosnąć w perspektywie kilku 

lat nawet o 3–5 p.p. – zakłada Aleksan-

dra Balkiewicz-Żerek z zespołu analiz 

sektorowych PKO BP.

To i tak ostrożna kalkulacja. Przecież nawet 

w oficjalnych statystykach w 2021 r. odno-

towano budowę 1160 budynków miesz-

kalnych z drewna, czyli aż o 28,2% więcej 

niż rok wcześniej.

Oczywiście faktyczna liczba budynków 

jest nawet trzykrotnie wyższa. Licząc 

potencjał rynkowy, deklaracje najwięk-

szych firm wykonawczych, możemy 

mówić nawet o 5000 budynkach drew-

nianych stawianych w Polsce. Niemal 

drugie tyle – głównie dzięki intensyw-

nie rozwijanej prefabrykacji – stawia 

się za granicą.

To nie są małe domki
O rosnącym rynku budownictwa drew-

nianego w Polsce świadczą też dane 

kredytowe.

– Rok 2021 przyniósł znaczny skok liczby 

umów na finansowanie domów jednoro-

dzinnych drewnianych – liczba kredytów 

w Grupie PKO Banku Polskiego na takie 

budynki wzrosła o 80%, co znacznie prze-

wyższało wzrost dla całego segmentu 

domów jednorodzinnych – wyliczyła 

Aleksandra Balkiewicz-Żerek. – Jesz-

cze wyższy wzrost wypracował szerzej 

ujmowany segment domów o konstrukcji 

drewnianej i mieszanej: +116%.

Z danych GUS wynika, że średnia powierzch-

nia budynków o konstrukcji drewnianej 

oddanych do użytkowania w 2021 r. wy-

niosła 108 m2, a więc o 25,3 m2 mniej niż 

średnio w budynkach jednorodzinnych. 

Nie oznacza to jednak, że dominują w nim 

budynki małe.

– W Polsce nawet połowa domów bu-

dowanych z drewna kwalifikuje się do 

drogich inwestycji. To nie są małe domki. 

Wybierają je ludzie świadomi ekologii 

i swoich potrzeb. Wyposażają je w nowo-

czesne rozwiązania: rekuperację, pompę 

ciepła, klimatyzację i rozwiązania pasyw-

ne – mówi Bartłomiej Krupa, prezes 
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zarządu firmy Andrewex Construction, 

która uruchomiła w Cierpicach produk-

cję domów modułowych (pisaliśmy o tym 

w „Przemyśle Drzewnym” nr 3/2022).

To właśnie budynki inwestorów indywi-

dualnych o powierzchni powyżej 200 m2 

zapełniają kalendarz zamówień także 

w zakładzie prefabrykacji uruchomio-

nym dwa lata temu w Czarnkowie przy 

zakładach produkcji płyt STEICO.

– Mamy wciąż zamówienia, na bieżąco 

przygotowujemy dokumentację pro-

dukcyjną. Te realizowane w najbliż-

szym czasie do duże domy inwestorów 

indywidualnych, dobrze wyposażone, 

w standardach pasywnych, wyposażone 

w wysokiej jakości stolarkę – mówi Mar-

cin Zboroń, dyrektor ds. rozwoju i klien-

tów biznesowych. – Ważą się natomiast 

losy inwestycji deweloperskich w Polsce, 

które mieliśmy realizować. Tu rynek stał 

się niepewny i bardziej wrażliwy na sytu-

ację koniunkturalną.

Są jednak firmy, które w swej strategii wy-

kluczają współpracę z rynkiem „domów”.

– Słowem zakazanym jest u nas „dom”, 

w ogóle nie interesuje nas klient indy-

widualny budujący dom jednorodzinny 

– zapewnia Theodor Kaczmarczyk, pre-

zes zarządu MOD21, która uruchamia 

produkcję modułów drewnianych w Osta-

szewie koło Torunia. – To nie jest nasz 

rynek ani nasz model biznesowy, to nie 

jest nasz produkt.

Grupa planuje realizację dużych budowli 

z obiektów modułowych z drewna – ho-

teli, biurowców, akademików, szpitali, 

budynków użyteczności publicznej.

W Polsce jednak wciąż trudno mówić 

o poważnym rynku budownictwa prze-

mysłowego lub obiektów użyteczności 

publicznej w technologiach drewnianych. 

– Jeżeli mówimy o rynku w Polsce, to 

cały czas jest raczkujący temat i raczej 

będą to epizody, jednakże rosnąca świa-

domość społeczeństwa chcącego być 

częścią zielonej transformacji powo-

duje, że mamy sporo zapytań ze strony 

polskich inwestorów dotyczących bu-

downictwa wielorodzinnego i obiektów 

hotelowych – zauważa prezes zarządu 

MOD21.

Ścieżki na rynku budowy szkół, przed-

szkoli i żłobków przeciera skutecznie od 

kilku lat Ekoinbud, posiadający zakład 

prefabrykacji pod Gdańskiem.

– Rozwijamy współpracę z klientami in-

stytucjonalnymi i to pozostaje naszym 

podstawowym celem – mówi Tomasz 

Balcerowski, prezes Ekoinbud. – Da-

jemy swoje 18-letnie doświadczenie 

w prowadzeniu dużych budów i 8-let-

nie doświadczenie w pracy z drewnem, 

w branży modułów/paneli konstrukcji 

szkieletu drewnianego. Drugi kierunek 

to wzmocnienie klienta indywidulanego. 

Duże domy, o powierzchni 180–200 m2, 

to klient premium, potrzebujący profesjo-

nalnej obsługi w nieco zbliżonej specyfice 

do powyższej specjalizacji uwzględniają-

cej m.in. nadzór budowlany, procedury, 

dokładność.

Dojrzały  
rynek eksportowy
Wschodzący rynek polski uznaje się 

wciąż za niepewny. Szczególnie dwu-

cyfrowa inflacja i wysokie stopy procen-

towe dla kredytobiorców wpływają na 

osłabienie rynku sprzedaży budynków, 

nie tylko z drewna. Dla producentów 

modułów nie jest to jednak przeszkodą 

w zwiększaniu produkcji i podwyższa-

niu prognoz sprzedaży. To jedna z zalet 

prefabrykacji – domy mogą powstawać 

na zlecenie inwestora z USA, być zapro-

jektowane przez architekta z Wielkiej 

Brytanii, powstać w fabryce modułów 

w Polsce i ostatecznie być zamontowane 

na fundamentach w Niemczech. Firmy 

budujące w technologiach tradycyjnych 

nie mają tej przewagi.

– Zapytania spływają z całej Europy, a my 

wysyłamy zamówienia wszędzie tam, 

gdzie aktualnie jest koniunktura – po-

twierdza Marcin Zboroń.

Polska jest trzecim, po Estonii i Litwie, 

największym eksporterem prefabryko-

wanych domów z drewna w UE. War-

tość eksportu osiągnęła 115,1 mln euro 

w 2021 r., notując przy tym wysoką 

dynamikę wzrostu (+52,7% r/r). Niem-

cy, Wielka Brytania i Norwegia należą 

do największych odbiorców prefabry-

kowanych domów z drewna z Polski, 

odpowiadając za blisko 2/3 wartości 

eksportu. Istotnym odbiorcą jest rów-

nież Holandia (13% eksportu) i Francja 

(5%). Dużym rynkiem zbytu dla krajów 

bałtyckich jest Szwecja. 

– Mamy już zbudowaną i pracującą pełną 

parą strukturę sprzedażową w Niem-

czech, więc naszym naturalnym kierun-

kiem są Niemcy, a tak naprawdę cały 

obszar tzw. DACH, tj. Niemcy, Austria 

i Szwajcaria. Zapytania spływają z całej 

Europy, w tym także z Polski, jednakże 

na razie chcemy się skupić na „dojrza-

łych” rynkach. Patrząc dalej pod kątem 

rozwoju fabryki i idącym za tym wzro-

stem możliwości produkcyjnych fabryki 

w Ostaszewie, przewidujemy w przyszło-

ści ekspansję na kolejne kraje Europy – 

dodaje Theodor Kaczmarczyk.

Potencjał produkcyjny 
w Polsce
Prefabrykowane domy z drewna to ty-

powo europejska specjalizacja ekspor-

towa – według danych ITC wysokie 

wartości eksportu w krajach spoza UE 

odnotowuje jedynie Kanada (69 mln 

euro w 2021 r.), Chiny (49 mln euro), 

Rosja (37 mln euro) i USA (30 mln euro).  

Polsce wciąż daleko do potencjału pro-

dukcyjnego, jaki mają w tym zakresie eu-

ropejscy liderzy: Niemcy, Szwecja, Włochy, 

Austria i Finlandia. 

W naszym kraju jest około 50 firm wypo-

sażonych w linie od prefabrykacji o bar-

dzo różnym stopniu zaawansowania: od 

Co czwarty dom drewniany powstaje 

na Śląsku. W 2021 r. oddano do użytku 

289 takich domów. Kolejne miejsce 

zajmuje województwo mazowieckie 

z 215 budynkami i małopolskie ze 

108 budynkami oddanymi do użytku 

w 2021 r. W ciągu ostatnich pięciu lat 

w tych trzech regionach zbudowano 

połowę domów drewnianych. W po-

zostałych regionach rocznie buduje się 

od kilku do kilkudziesięciu domów. Naj-

mniej takich domów powstało w ostat-

nich trzech latach w województwach 

lubuskim i świętokrzyskim.

DOMY DREWNIANE W POLSCE 
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Wykres 4. Top 10 producentów prefabrykowanych domów  
z drewna w UE (w mln euro)
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Uwaga: ze względu na brak danych  
o produkcji sprzedanej dla Polski niemoż-
liwe było wskazanie pozycji Polski w tym 

zestawieniu.

Wykres 3. Top 10 eksporterów prefabrykowanych domów  
z drewna w UE (w mln euro)
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prostych hal montażowych z manualnymi 

stołami lub maszynami typu Hundegger, 

po wysoce zautomatyzowane linie pro-

dukcyjne w firmach Unihouse, Danwo-

od, J.W. Construction, Wolf System czy 

Ekoinbud. Tylko w ostatnich kilku latach 

uruchomiono (lub są w trakcie rozruchu) 

kolejne, wysokowydajne zakłady prefa-

brykacji zarówno produkujące modu-

ły 2D (ściany, stropy), jak i 3D (moduły 

przestrzenne), które znacząco zwiększają 

polski potencjał. W 2018 r. rozbudowano 

fabrykę Unihouse, zwiększając jej poten-

cjał do 2000 modułów rocznie.

W 2020 r. STEICO uruchomiło trzecią 

linię prefabrykacji w Czarnkowie, pozwa-

lając wyprodukować gotowe elementy 

do zrealizowania ok. 350 budynków wol-

nostojących o powierzchni użytkowej ok. 

130 m2. Dodatkowo na linii ruchomej, tzw. 

motylkowej, obsługiwanej manualnie, 

można wykonać ok. 500 kompletnych 

dachów o powierzchni ok. 300 m2. Od 

2022 r. w krótkim czasie jedna aglome-

racja w kujawsko-pomorskim stała się 

centrum polskiego modułu. W odległości 

24 km powstały dwie inwestycje w seg-

mencie drewnianych obiektów modu-

łowych 3D.

Andrewex wybudował swój zakład pre-

fabrykacji w oparciu o posiadane zasoby 

techniczne i ludzkie oraz infrastrukturę 

i dotychczasowy know-how, wypracowa-

ny przez kilka dekad w Cierpicach koło 

Torunia. Zmiany widoczne są na całym 

terenie zakładu, który ma powierzch-

nię 23 ha. W ramach inwestycji przyby-

ło 4000 m2 powierzchni produkcyjnej 

i łącznie obiekt ma ponad 20 000 m2. 

Nakłady inwestycyjne mają zamknąć 

się w 61,5 mln zł. Obecnie trwa wielo-

etapowy odbiór z podziałem na mon-

taż, instalacje, rozruchy, szkolenia, ale 

również test wydajności pod względem 

ilości modułów produkowanych na go-

dzinę/na dzień. W okresie rozruchu od 

1 grudnia 2022 r. wytwarzano już pre-

fabrykowane panele ścian i stropów do 

wykorzystania w pierwszym budynku 

socjalno-biurowym o powierzchni 400 

m2. Proces powstawania modułów wy-

korzystuje najnowsze obecnie rozwiąza-

nia w zakresie technologii prefabrykacji, 

umożliwiające produkcję około 50 000 m2 

ANDREWEX CONSTRUCTION

Nowa linia Andrewexu składa się 

z trzech ciągów, poprzedzonych pro-

cesem przygotowania produkcji, reali-

zowanym przez dwa centra obróbcze 

WBZ 160 i pilarkę do rozkroju płyt. 

W ciągu ścian pełnowymiarowych za-

instalowane są mosty do wykonywa-

nia poszycia drewnianych modułów. 

Do wdmuchiwania izolacji do wnętrza 

modułu ściany wykorzystywana jest 

maszyna Isocell.

Stropy i podłogi wykonywane są na 

odrębnej linii, a na jeszcze innej róż-

nego typu elementy specjalne, np. ka-

lenicowe trójkąty używane w domach 

jednorodzinnych z dwuspadowym da-

chem, krótkie elementy dachowe i inne 

niestandardowe moduły. Ciąg produk-

cji elementów stropowych w układzie 

automatycznym zawiera także dwa 

mosty zbijające, z możliwością dalszej 

rozbudowy, dzięki temu produkcja nie-

standardowych elementów moduło-

wych nie obciążała produkcji typowych 

ścian.

Ciągi produkcji umożliwiają produkcję 

ścian o wysokości do 3,2 m oraz stropów 

o szerokości 4,2 m, czyli taka może być 

szerokość modułu, natomiast wysokość 

spełnia wymagania dla każdego budyn-

ku, także użyteczności publicznej, bo 

wysokość pomieszczeń przekracza 3 m.  

Fabryka będzie produkować panele 

2D – elementy prefabrykowane ścien-

ne i stropowe drewniane w systemie 

technologii szkieletowej oraz ściany 

i prefabrykaty zmontowane do posta-

ci prostopadłościennego modułu 3D.

info

Andrewex – ściana panelowa  
w trakcie wypełniania izolacją

Andrewex – po prawej stropy  
wykonane z dwuteowych belek z otworami 
pod instalacje oraz z obwodowych belek  
z drewna klejonego

MOD21

Linia produkcyjna w MOD21 podzie-

lona jest na dwa ciągi, a raczej dwa 

procesy produkcyjne biegnące rów-

nolegle do siebie. Pierwszy służy pre-

fabrykacji 2D ścian, drugi stropów. 

Oddzielna kwestia to proces składa-

nia modułów w całość, który odbywa 

się w nowo dobudowanej części hali. 

Główną linię produkcyjną dostarczyła 

firma Weinmann.

info
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powierzchni mieszkalnej rocznie, a sto-

sując inny przelicznik – 1800 modułów 

rocznie o szerokości 4,2 m i powierzch-

ni 30 m2.

Drugi zakład prefabrykacji modułowej 

3D powstaje w Ostaszewie. To MOD21 

należąca do znanej firmy deweloperskiej 

Erbud. Choć w grudniu ubiegłego roku 

miało miejsce oficjalne, bardzo medialne, 

otwarcie fabryki pod Toruniem, to wciąż 

trwają ostatnie szlify (szkolenia, kalibracja, 

testowanie maszyn) przed uruchomie-

niem pełnej produkcji w marcu br. Hala 

produkcyjna to ponad 21 000 m2, a cała 

inwestycja wraz z wyposażeniem koszto-

wać będzie około 100 mln zł. Maksymalna 

wydajność produkcyjna – przy obecnym 

stanie technicznym – to według inwestora 

nawet 100 tys. m2 modułów (liczonych po 

podłodze) rocznie. Firma planuje osią-

gnąć taką moc produkcyjną w 2026 r. 

O zwiększaniu potencjału myślą również 

istniejące fabryki, m.in. Ekoinbud, który 

z prefabrykacji 2D chciałby w przyszłości 

wejść w moduły 3D i w tej technologii sta-

wiać budynki wielorodzinne, komunalne 

i społeczne, których obecnie wykonuje 

kilkanaście rocznie.

– Jako grupa Ekoinbud długofalowo 

chcielibyśmy pozyskać kapitał, aby 

w przyszłości, rozwinąć się do firmy, 

która będzie oferowała moduły. Obec-

ny etap produkcji paneli 2D traktowany 

jest jako przejściowy do rozwoju – dodaje 

Tomasz Balcerowski.

Nowością i ważnym wydarzeniem na 

mapie polskiego budownictwa prefa-

brykowanego będzie otwarcie fabryki 

Multicomfort. Jest to pierwsza w Polsce 

inwestycja w oparciu o technologię płyt 

CLT. Inwestycja warta ok. 9 mln zł po-

wstaje w Bytomiu. Powstał już budy-

nek socjalno-biurowy o powierzchni 

około 350 m2, a także nowoczesna hala 

produkcyjna o powierzchni około 1500 

m2, w której już od lutego produkowane 

będą domy i budynki w technologii CLT 

(drewna łączonego krzyżowo). Przedsię-

wzięcie jest realizowane przy wsparciu 

środków unijnych w ramach projektu 

„Wdrożenie technologii produkcji bu-

dynków prefabrykowanych CLT z uży-

ciem drewnianych złączy klinowych”. 

W założeniu Multicomfort będzie pro-

dukował dwa domy modułowe… dziennie 

(czytaj więcej w rozmowie z Bartoszem 

Pawliczkiem).

Przyszłość
Rosnący potencjał przekładający się 

na podaż powinien zrównoważyć się 

z popytem. Czy to się uda? Przyszłość 

MOD 21

Jedna z trzech linii prefabrykacji  
w zakładzie STEICO w Czarnkowie

Prefabrykacja  
w zakładzie Ekoinbud
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budownictwa prefabrykowanego z drew-

na w Polsce, bardziej niż od samej ko-

niunktury w budownictwie, będzie 

zależna od czynników społecznych i po-

litycznych. Nawet w okresie słabsze-

go popytu na budowę domów moduły 

mogą wygrywać konkurencję na rynku 

o klienta, wykorzystując przewagę tej 

technologii. 

Budownictwo modułowe daje nam wiele 

możliwości, szczególnie w wysoko zur-

banizowanych aglomeracjach miejskich, 

gdzie brakuje już nowych miejsc pod bu-

downictwo wielorodzinne. Pozwala m.in. 

na dobudowanie kilku kondygnacji na ist-

niejących już obiektach. Krótki czas wzno-

szenia budynków z drewna oraz łatwość 

przebudowy, szczególnie w przypadku 

prefabrykatów modułowych, sprzyja wy-

korzystywaniu tego rodzaju konstrukcji 

w budynkach użyteczności publicznej.

Także w budownictwie indywidualnym 

pozwala na zwiększanie/zmniejszanie 

kubatury w zależności od rozwoju po-

trzeb rodziny. Zdecydowanym atutem 

modułów jest wpisana w ich ideę eko-

logia i energooszczędność.

– Uważam, że w technologii murowanej 

nigdy nie uzyska się takiego wyniku testu 

szczelności, jak w modułach, i to tutaj należy 

szukać szans – mówi Bartłomiej Krupa. – 

Młodzi ludzie nie chcą się bawić w proces 

budowlany, nie chcą go nadzorować, nie 

szukają oszczędności typu „zrobię sam ze 

szwagrem”, tylko chcą korzystać z gotowych 

rozwiązań. Do tego dochodzą kwestie gwa-

rancji i utrzymania wyznaczonego terminu, 

które są zaletą budownictwa modułowego.

W Polsce wciąż brakuje zachęt insty-

tucjonalnych do budowania z drewna. 

– W Niemczech drewno jako ekologiczny 

materiał budowlany jest promowane in-

stytucjonalnie, są ulgi podatkowe, dotacje 

i szersze akcje nie tyle ideologiczno-mar-

ketingowe pod szyldem „zielonej przy-

szłości”, ile informujące o korzyściach, 

w tym finansowych, związanych z tą tech-

nologią. Może i w Polsce kiedyś tak będzie 

– podpowiada Theodor Kaczmarczyk.

Fabryka Unihouse pozostaje  
polskim liderem produkcji modułów 
prefabrykowanych

Żłobki modułowe
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• PRZEMYSŁ DRZEWNY: 

Mam przed sobą projekt dotacji na 

budowę waszej fabryki domów CLT, 

w której planowana data ukończenia 

to styczeń 2023 r. Udało się zmieścić 

w czasie?

• BARTOSZ PAWLICZEK: 

Tak. Budynek biurowy z CLT jest już go-

towy. Jesteśmy po odbiorze przez nadzór 

budowlany, strażaków i sanepid. Pomimo 

obaw, że bywają problemy z odbiorami 

budynków drewnianych przez strażaków, 

my mamy bardzo dobre doświadcze-

nia i wszystko przebiegło bezproble-

mowo. Technologia CLT jest już coraz 

lepiej znana, także polskim urzędnikom.

Obok dwukondygnacyjnego 

biurowca w Bytomiu postawiliście 

też halę produkcyjno-montażową.  

Jak będzie wyglądał proces 

produkcyjny?

Hala wyposażona jest w linię produk-

cyjną, która już w 75% jest kompletna. 

Mamy nową maszynę Hundegger Robot 

Drive. Jest to jedno z bodajże dwóch ta-

kich centrów obróbczych w Polsce. Nasz 

egzemplarz był specjalnie szyty na miarę 

pod nasze potrzeby. Jest to kompleksowa 

maszyna ciesielska z 6-osiowym agrega-

tem typu robot, etykieciarką, znacznikiem 

do drewna, podziemnym odciągiem tro-

cin. Dwunastoipółmetrowe panele CLT 

przyjeżdżają do nas od producenta, a cen-

trum ciesielskie wykonuje pełną obrób-

kę CNC zgodnie z projektem cyfrowym: 

cięcie pod wymiar, wycinanie otworów 

pod stolarkę czy instalację elektryczną. 

Możemy wysyłać do klienta właśnie tak 

obrobione elementy ścian i stropów do 

samodzielnego montażu na placu budo-

wy albo też oferujemy opcję gotowych 

elementów konstrukcyjnych z płyt CLT 

połączonych z izolacją (np. płyty ferma-

cell), okładziną i z osadzoną już stolarką 

okienną. Do prefabrykacji służą nam 

nowe stoły firmy Randek.

Kiedy ruszycie z produkcją?

1 lutego zaczynamy produkcję 11 dom-

ków, które mamy wykonać w ciągu 2 

tygodni. Jest to dalszy ciąg realizacji 

zamówienia od dewelopera z Holandii, 

który łącznie postawi ponad 56 takich 

domów. Zaraz potem rozpoczynamy pro-

dukcję 111 mieszkań socjalnych dla mia-

sta Eindhoven w Holandii. Docelowo 

nasza wydajność ma wynieść 2 domy 

dziennie.

Na czym polega innowacja w postaci 

złączy klinowych, o których jest 

mowa w projekcie unijnym?

Przede wszystkim jest to rozwiąza-

nie bardzo estetyczne, bo mamy czy-

ste drewno bez metalowych złączy 

ciesielskich. X-fix L to liniowy łącznik 

drewno-drewno przeznaczony specjalnie 

do połączeń L, T w ścianach CLT. Połą-

czenie klinowe X-fix jest niewidoczne 

w ścianie, dlatego miłośnicy drewna 

mogą pozostawić wnętrza z widoczną 

powierzchnią drewnianą. Pod względem 

technicznym jest to bardzo precyzyjne 

i mocne połączenie, w porównaniu z łą-

czeniem za pomocą metalowych wkrę-

tów – nawet o 300% bardziej trwałe. 

Do wycinania połączeń klinowych służą 

specjalistyczne maszyny i frezy, a ele-

menty połączeń są idealnie spasowane 

i kliny bardzo szybko się montuje, nawet 

gdy robi to amatorska ekipa. Dlatego 

jest to dobre rozwiązanie dla „domów 

w paczkach”.

Nowa fabryka produkuje domy 

ekologiczne. A czy sam zakład też 

jest eko?

Oczywiście. Zaczynając od biurowca, 

który jako drewniany kumuluje CO
2
, aż 

po produkcję energii cieplnej z pelletu. 

Wytwarzamy go na miejscu z własnych 

odpadów zgodnie z zasadą zero waste. 

Energia ta dostarczana jest zarówno 

do budynku biurowego, jak i na halę 

produkcyjną, także do jej ogrzewania 

podłogowego.

Rozmowa  
z Bartoszem  
Pawliczkiem
Prezesem zarządu MultiComfort

Montaż modułów MultiComfort 
z wykorzystaniem polaczeń 
klinowych x-fix

Połączenie
MultiComfort

autor
dr MAŁGORZATA 

WNOROWSKA
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