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Drewno jest naturalnym surowcem, używanym od tysięcy lat.  
Jest łatwe w obróbce i nadaje się do wielokrotnego użytku.

To właśnie te cechy sprawiają, że jest to niezawodny materiał budowla-
ny, który umożliwia nam tworzenie najlepszych rozwiązań dla przyszłych 
pokoleń.

Wiąże się z tym powstawanie certyfikowanych plantacji leśnych, będących 
wyłącznym źródłem surowca wykorzystywanego do produkcji naszych 
modułów. Aktywnie uczestniczymy w tzw. renaturyzacji, przez ponowne za-
lesianie. Wszystko to po to, aby nasza działalność nie wpływała negatywnie 
na środowisko naturalne.

MOD21 - Nowy wzór na przyszłość budownictwa. 
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LEPIEJ
Jakość. 
Niemal całkowicie zautomatyzowana produkcja 
umożliwia spełnienie wyśrubowanych standardów 
chociażby co do dokładności w wymiarach modułów. 
Używamy  surowców, które spełniają najwyższe 
standardy jakości.

Zrównoważona przyszłość. 
Naszym celem jest wzorowe działanie w zakresie 
ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej 
i ładu korporacyjnego, co przekłada się na wysokie 
wskaźniki ESG.

SZYBCIEJ
Czas.
Moduły, które opuszczają nasz nowoczesny zakład pro-
dukcyjny są gotowe w 90%. Sama zaś prefabrykacja 
odbywa się równolegle z wykonaniem fundamentów
na placu budowy.  Dzięki równoległości procesów czas 
realizacji inwestycji ulega znacznemu skróceniu.

Produkcja. 
Produkcja modułów odbywa się niezależnie od pogo-
dy, w systemie lean production,  w którym każdy etap 
produkcji zostaje maksymalnie zoptymalizowany. 
Taka organizacja zapewnia dotrzymanie terminów.
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BARDZIEJ EKONOMICZNIE BARDZIEJ EKOLOGICZNIE
Recykling lub kontynuacja użytkowania.
Po pierwszym okresie użytkowania można zmienić 
przeznaczenie całego budynku, poddać go recyklin-
gowi lub przenieść w inne miejsce. Ekologia i och-
rona zasobów to największe priorytety w naszych 
działaniach.
 
Surowce odnawialne. 
Certyfikowane drewno jako materiał budowlany 
i ponowne zalesianie. W ten sposób odpowiedzi-
alnie i oszczędnie korzystamy z zasobów i już dziś 
myślimy o przyszłości. 

Bezpieczeństwo kosztowe. 
Nasze dopracowane, zintegrowane proce-
sy planowania w połączeniu z ustandaryzowa-
nymi procedurami w produkcji pozwalają na 
precyzyjne kalkulacje. Dzięki temu budujesz  
z nami zawsze po stałej i gwarantowanej cenie. 
 
Oszczędność. 
Znacznie krótszy czas budowy i wiążący termin 
zakończenia prac przyczyniają się do wcześniejszego 
zwrotu z inwestycji – na przykład przychody z najmu 
generowane będą szybciej.



MODUŁOWA
KONSTRUKCJA DREWNIANA
Nieprawdą jest, że modułowe konstrukcje 
drewniane zawsze wyglądają tak samo. Nie 
da się na pierwszy rzut oka odróżnić budynku 
modułowego od konwencjonalnego. Dzięki 

niemal nieskończonym możliwościom nas-
zej technologii, możemy budować z drewna 
także duże, wielopiętrowe budynki, takie jak 
hotele, szpitale czy szkoły. Modułowość daje  

olbrzymią swobodę projektowania. Możliwa 
jest także nadbudowa istniejącego już budyn-
ku o konwencjonalnej konstrukcji. Wówczas 
powstaje obiekt hybrydowy. 
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  Żłobki i przedszkola

Szkoły i uczelnie wyższe

EDUKACJA
Hotele

Pensjonaty

Akademiki

OBIEKTY HOTELOWE

Domy spokojnej starości

Domy opieki

Szpitale

ZDROWIE
Budynki biurowe 

Administracja publiczna

BIURA

Domy jednorodzinne

Bloki mieszkalne

Mieszkania socjalne

MIESZKANIA 



PRODUKCJA
W naszym nowoczesnym zakładzie produkcyjnym o powierzchni 21 000 m2 
wytwarzamy 375 m2 modułów dziennie. Każdy moduł jest w 100% dostoso-
wany do wymagań klienta. 
 
Dzięki niemal w pełni zautomatyzowanej produkcji gwarantujemy nie tyl-
ko najwyższy poziom zgodności z projektem, ale przede wszystkim precyzję 
i powtarzalność każdego modułu.  
 
Niezależnie od tego, czy inwestycja dotyczy nowego budynku czy rozbdowy 
istniejącego, moduł jest prefabrykowany w 90%, zawsze na czas, niezależnie 
od pogody, a następnie transportowany na swoje docelowe miejsce. Na placu 
budowy, wystarczy już tylko połączyć moduły w całość, wyposażyć wnętrza, 
wykończyć elewację, windy i klatki schodowe oraz poprowadzić przyłącza. 
 
Dzięki doskonale skoordynowanym procesom połączonym z zaletami
modułowej konstrukcji drewnianej, realizacja inwestycji następuje 70% szyb-
ciej niż w przypadku budownictwa konwencjonalnego.  
Przykładem może być budynek o powierzchni 3000 m2, który oddawany do 
użytku zostaje już po 5 miesiącach.





OSZCZĘDNOŚĆ CZASU DZIĘKI KONSTRUKCJI MODUŁOWEJ

NAWET 70 %



POŁĄCZENIE 
SZYBKOŚCI I JAKOŚCI

Projekt wykonania Produkcja modułów
i przygotowanie 

fundamentów
na placu budowy

Transport
i montaż

Wykończenie 
wnętrz, 

elewacja i instalacje

Zakończenie
prac

Projekt wykonania Stan surowy Roboty wykończeniowe

Budownictwo 
modułowe

Budownictwo
tradycyjne

Segment          hotel/mieszkanie
Powierzchnia brutto                            ok.  3.000 m²
Czas realizacji           23 tygodnie

Etap na placu budowy

Użytkowanie
Etap na placu budowy

Czas 
(tygodnie)

5 10 15 20 25 30 35 40 45



W Polsce na statystycznego obywatela przypada 29 me-
trów kwadratowych mieszkania. Przeciętny Europejczyk dyspo-
nuje już 40 mkw., w Danii to nawet 60 mkw. Jesteśmy przedos-
tatni w Europie. Szacuje się, że na rynku mieszkaniowym brakuje 
obecnie nawet miliona nowych mieszkań. To duże wyzwanie urbanistyczne.  
 
Dzięki możliwościom, jakie daje modułowe budownictwo drew-
niane w kontekście produkcji seryjnej, jesteśmy w stanie szybko 
stworzyć wysokiej jakości, przystępną cenowo przestrzeń mieszkalną.  
 
Aby zapewnić skuteczność i oszczędność procesów, oferujemy kompleksowe 
rozwiązania od planowania po oddanie budynku pod klucz.

INNOWACYJNE 
ROZWIĄZANIA





Odnawialne źródła energii są integralną   
częścią oferty Grupy ERBUD od ponad 
dziesięciu lat. Dlatego też fabryka MOD21 
jest jedną z najnowocześniejszych w branży 
i została zaprojektowana z myślą o niskim 
zużyciu energii. Prąd z energii słonecznej 
wykorzystujemy w produkcji i w stacjach 
ładowania pojazdów elektrycznych.

W naszych modułach wykorzystywane jest 
wyłącznie drewno z certyfikatem FSC®  
i PEFC®. Aby przyczynić się do powstawania 
cennych ekologicznie, bogatych gatunkowo,  
a zwłaszcza bardziej stabilnych ekosyste-
mów leśnych, nawiązaliśmy współpracę  
z firmą Treemer®.
 

PRZEMYŚLANE  
OD POCZĄTKU DO KOŃCA

Firma ta prowadzi ponowne zalesianie  
i sadząc nowe drzewa, wspiera nas 
w osiąganiu wyznaczonych celów. Zorien-
towane na przyszłość budownictwo na 
obszarach miejskich oznacza dla nas 
przede wszystkim szybkość realizacji oraz 
zmniejszenie emisji hałasu czy pyłu bu-
dowlanego. 

Budownictwo modułowe z drewna 
umożliwia nam tworzenie obiektów, które 
nie tylko spełniają wszelkie wymagnia
nowoczesnego budownictwa,  ale też 
pozwalają uniknąć wad budownictwa kon-
wencjonalnego. Jest również niezawodne 
w kwestii dostosowania do indywidulanych 
potrzeb, elstycznego podejścia i gwarancji 
długoletniego użytkowania.

Po zakończeniu okresu użytkowania, budy-
nek można przetransportować w inne miej-
sce, a poszczególne moduły można odnowić 
lub poddać recyklingowi. 

Pracownicy MOD21 z pełnym zaangażowa-
niem, ogromną wiedzą i głębokim przekona-
niem przyczyniają się do zielonej transfor-
macji całej branży budowlanej.

Chcemy, aby natura jak najmniej odczuwała 
naszą obecność.
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NOWA 
KONCEPCJA 
BUDOWNICTWA
Mamy gruntowne doświadczenie na rynku budowlanym.  Dowodem niech będą setki projektów, 
które zrealizowaliśmy od powstania spółki, tj. od 1993 roku – wówczas jeszcze pod nazwą GWI. 

Nadszedł czas, aby zmienić koncepcję budownictwa i obrać właściwy kurs dla przyszłych pokoleń.  
 
W ramach międzynarodowej Grupy ERBUD zatrudniającej ponad 3000 pracowników mamy 
do dyspozycji specjalistów z najróżniejszych dziedzin.  
 
To wyjątkowe połączenie start-upu i międzynarodowego koncernu pomogło nam opracować 
nową koncepcję przyszłości budownictwa, skutecznie chroniąc klimat. 
 
Aby w przejrzysty sposób udokumentować to zobowiązanie, podjęliśmy działania w celu 
określenia naszej strategii ESG. Działalność MOD21 stanowi istotny wkład w wysokie wartości 
wskaźników rapoertowania w całej Grupie. Nie planujemy spocząć na laurach, ale dążyć do ich 
dalszej poprawy. 



GRUPA ERBUD
MOD21 należy do Grupy ERBUD. Notowana 
na giełdzie, z 32 latami historii, działająca na 
6 rynkach, z ponad 150 projektami rocznie, 
3000 pracownikami w Polsce i w Niemczech 
na pokładzie stanowi dziś największą polską 
grupę budowlaną. 

START-UP
Jesteśmy autonomiczną spółką, która na tle 
pozostałych w Grupie ERBUD wyróżnia się wy-
sokim poziomem automatyzacji. Spełniamy 
też zalety start-upu: innowacyjność, 
skalowalność i umiejętne wykorzystanie no-
wych technologii.

ZIELONY ŁAD
Aktywny udział w zielonej transformacji to dla 
nas coś oczywistego, to nasz obowiązek wo-
bec przyszłych pokoleń. W ramach działań Eu-
ropejskiego Zielonego Ładu pracujemy wspól-
nie nad dalszym rozwojem UE w kierunku 
nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki.

O MOD21



LUDZIE
Doświadczenie, potencjał i nieskrępowane 
dążenie do perfekcji – to cechy naszych wyso-
ko wykwalifikowanych pracowników. W admi-
nistracji, produkcji czy na budowie – wszyst-
kich łączy współpraca z naszymi klientami  
i kontrahentami w celu wdrożenia nowego 
wzoru na przyszłość budownictwa. 

BUDYNKI
Planujemy i budujemy budynki dla przyszłych 
pokoleń. Mieszkania, przedszkola, szkoły, hote-
le czy miejsca zakwaterowania dla studentów 
lub uchodźców – budownictwo modułowe 
daje nam możliwość jak najlepszego dostoso-
wania każdego budynku do danego sposobu 
użytkowania.

WSZECHSTRONNOŚĆ
Wiemy, jak optymalnie wykorzystać możliwości 
budownictwa modułowego, aby w planie 
budynku uwzględnić niemal każdy pomysł.  
W równym stopniu dbamy o jakość, 
efektywność kosztową i komfort użytkowników 
budynków.



EKOLOGIA
Budujemy z najbardziej ekologicznego surow-
ca na świecie. Podczas wzrostu drzewo usuwa 
z atmosfery około 1000 kg CO2/m3. Budynki 
drewniane trwale wiążą węgiel i w ten sposób 
łączą ekologię z oszczędnościami. 

ELASTYCZNOŚĆ
Nieważne, czy kupujesz, czy wynajmujesz. 
Bez względu na to, jak chcesz zrealizować  
i sfinansować swoją inwestycję, zbudowane 
przez nas budynki będą dostosowane do Two-
ich indywidualnych potrzeb. 

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
W naszych rozwiązaniach budowlanych sto-
sujemy głównie technologie niewymagające 
konserwacji. Zastosowanie materiałów nisko-
emisyjnych o najlepszych właściwościach ter-
moizolacyjnych gwarantuje zachowanie wyso-
kiej wartości i niskie koszty eksploatacji przez 
cały okres użytkowania.



Jako producent oferujemy kompleksowy pakiet usług składający się z doradztwa, 
planowania, produkcji i budowy pod klucz. 

Zapewniamy własny zespół projektowy, jak i również jesteśmy otwarci na współpracę 
z architektami naszych klientów. Jako równorzędny partner towarzyszymy Ci przez 
cały proces od pierwszego szkicu po oddanie do użytkowania. 

Porozmawiajmy o tym, jak możemy zrealizować Twoje pomysły korzystając z naszych 
rozwiązań i jakie korzyści możesz osiągnąć. 

Zbuduj z nami swoją przyszłość. Ekologia. Innowacja. MOD21.

BUDOWANIE NA 
PRZYSZŁOŚĆ



MOD21 GmbH
Hansaallee 247 b
40549 Düsseldorf
Niemcy

Telefon:    +49 (0)211 955 998 0
E-mail:       info@mod21.com 
Internet:    mod21.com
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