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GDZIE SIĘ STOSUJE?

Firma UNIBET specjalizuje się w prefabrykacji obiektów

i domów jednorodzinnych w technologii szkieletu drewnia-

nego (w stanie surowym zamkniętym); realizowane są projekty

własne, jak i indywidualne (klienta)

JAKIE MAJĄ ZALETY?
� energooszczędność – uzyskany współczynnik dla ścian

zewnętrznych U=0,19 W/(m2K) oraz dla okien PVC

U=1,1 W/(m2K) zapewnia niskie koszty ogrzewania speł-

niające wymogi unijne

� ekologia – tarcica sosnowa jest wysuszona do 15-18%, jej

czterostronne struganie pozwala na uniknięcie stosowania

chemicznych środków impregnujących

� szybki cykl realizacji – dom „pod klucz” jest realizowany 

w cztery miesiące od momentu podpisania umowy

� dokładność wykonania – poszczególne elementy

domu wykonywane są z dokładnością do 1 mm

� mały ciężar domu, dzięki czemu tańszy jest jego fundament

� technologia „sucha” – budowa konstrukcji domu

sprowadza się do montażu elementów, łączonych na śruby,

gwoździe i metalowe łączniki; niepotrzebne są przerwy

technologiczne, co umożliwia również stawianie domu

w zimie

� mikroklimat – długie utrzymywanie ciepła w sezonie

grzewczym, przyjemny chłód w dni upalne

� łatwość przebudowy i modernizacji

CHARAKTERYSTYKA
Konstrukcja: prefabrykowany szkielet drewniany w oparciu

o profile z drewna klejonego wzdłużnie KVH o przekroju

60x120 mm

Materiał: elementy ścian i dźwigary KVH i BSH z tarcicy

suszonej do 15% wilgotności; elementy więźby dachowej

wykonane w oparciu o krokwie 60x200 mm lub wiązary z kra-

townic deskowych łą-czonych płytkami wielogwoździowymi;

ściany od wewnątrz obite płytą gipsowo-włóknową

FERMACELL lub płytą OSB 3 z płytą gipsowo-kartonową,

wypełnione wełną mineralną gr. 120 mm; stropy z belek drew-

nianych o przekroju 60x240 mm od góry pokryte płytą OSB 3

gr. 22 mm, wygłuszone wełną mineralną 100 mm

Termoizolacja: styropian gr. 60 mm pokryty tynkiem

silikatowym 

Pokrycie dachu: dachówka cementowa i ceramiczna

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian U [W/(m2K)]: 0,19

Powierzchnia: dowolna

Czas budowy: do 2 miesięcy (stan surowy zamknięty), 

do 4 miesięcy („pod klucz”)

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Usługi: transport, montaż, serwis, bezpłatne doradztwo

techniczne i wycena, realizacje domów nietypowych

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna, głównie przez sieć dystry-

butorów

Gwarancja: 5 lat na konstrukcję, 2 lata na pozostałe elementy

Pozostała oferta: dachówki cementowe i ceramiczne, hale na

wynajem, działalność deweloperska
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ul. Rzeźniczaka 1, 65-119 Zielona Góra

tel. 068 322 75 05, faks 068 322 76 59 

www.unibet.com.pl

e-mail: unibet@unibet.com.pl

Systemy budownictwa 
szkieletowego
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