
 

 

 
Wood Core House Sp. z o.o. 

 
Jesteśmy producentem modułowych konstrukcji szkieletowych w autorskiej technologii, objętej 
ochroną prawną wzoru użytkowego. Opracowaliśmy modułowy system budowania konstrukcji 
szkieletowych, stworzony dla nowoczesnego i ekologicznego budownictwa drewnianego. 
Jesteśmy jedną z nielicznych firm, która przeprowadziła badania wytrzymałościowe konstrukcji 
szkieletowej w skali rzeczywistej. Współpracujemy z niezależnymi podmiotami badawczymi, jak 
Politechnika Śląska, gdzie pod okiem najlepszych naukowców i specjalistów udoskonalamy nasze 
rozwiązania konstrukcyjne. Przez 3 lata badaliśmy parametry naszego systemu – od pojedynczego 
elementu, po wytrzymałość całej konstrukcji.  
Wyniki potwierdziły wytrzymałość i trwałość naszego systemu: 

 system wytrzymuje 6-krotnie większe obciążenia niż dopuszczają obowiązujące normy 
krajowe i europejskie 

 potwierdzona wytrzymałość ogniowa REI 120, Certyfikat NRO, 
 posiadamy certyfikat CE, 
 - oferujemy 50 lat gwarancji na modułowe elementy konstrukcji. 

Wood Pack to system – gotowa do montażu konstrukcja szkieletowa drewniana składająca się z 
prefabrykowanych modułowych elementów konstrukcji budynku wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
elementami złącznymi i precyzyjną instrukcją montażu. 
Nasz system pozwala na budowę dowolnej powierzchni budynku. Oferujemy konstrukcje 
budynków w ramach 3 grup produktów:  

 Wood Pack 1 – konstrukcje budynków do 35 m2, 
 Wood Pack 2 – konstrukcje budynków do 2 kondygnacji, 
 Wood Pack 3 – konstrukcje budynków wielokondygnacyjnych.  

System oferuje inwestorom budowę domów drewnianych w całkowicie przebadanej i prostej w 
montażu metodzie wznoszenia konstrukcji drewnianych.  
Wood Pack to odpowiedź na: 

 niedobór kadry wykonawczej – system oferuje prosty i szybki montaż 
 brak jakości – produkcja powtarzalnych modułów na nowoczesnej linii gwarantuje 

precyzyjne wykonanie budynku, a prosta instrukcja montażu wraz ze wszystkimi 
elementami złącznymi niweluje wystąpienie błędów montażowych; wyniki testów 
potwierdzają wytrzymałość konstrukcji 

 ekologia – system stanowi niskie obciążenie dla środowiska: zarówno na etapie 
prefabrykacji (minimalizuje odpad praktycznie do zera), przez realizację budowy, po 
późniejszą eksploatację budynku. Domy drewniane mają ujemny ślad węglowy.  

 
System Wood Pack pozwala na: 

 skrócenie czasu i kosztów budowy - wzniesienie budynku ok. 120m2, 3-4 osobową ekipą w 6 
dni do stanu surowego otwartego 

 wyeliminowanie kosztów ciężkiego sprzętu 
 możliwość budowy na każdym terenie, nawet z trudnym dojazdem 
 utrzymanie wzorowego porządku na terenie budowy – brak odpadu 
 znacznie szybsze zakończenie inwestycji w porównaniu do technologii murowanej 
 budowę ekologicznych obiektów o ujemnym śladzie węglowym 
 wykonanie budynków w najwyższej jakości z 50 letnią gwarancją na modułowe elementy 

konstrukcji. 
Wood Pack to nowa jakość w budownictwie.  
Szybko, bezpiecznie i ekologicznie – tak buduje się w systemie Wood Core House. 



 

 

 

Pełna nazwa spółki WOOD CORE HOUSE Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Rok założenia 2017  

Sektor działalności Budownictwo  
Produkcja modułowych konstrukcji szkieletowych 

Strategia rozwoju  Wood Core House działa w modelu B2B. Nasz produkt, 
czyli system Wood Pack, oferujemy:  
- deweloperom, którzy poszukują konstrukcji drewnianych, 
wysokiej jakości surowca, szybkiego zwrotu z inwestycji; 
- firmom budującym w technologii kanadyjskiej, 
poszukującym szybszego systemu wznoszenia budynków; 
- firmom budującym w technologii murowanej oraz 
inwestorom, którzy chcą rozwinąć swoją ofertę o budynki 
drewniane; 
- architektom, którzy otrzymują od nas gotowy system, 
który m.in skraca im czas projektowania. 
Celem spółki w najbliższym roku jest:  
- pozyskanie min. 2 firm/deweloperów w każdym 
województwie; 
- stałe zwiększanie bazy własnych projektów 
zmodulowanych oraz architektów projektujących systemy 
Wood Pack; 
- pozyskanie min. 2 dystrybutorów na rynkach 
europejskich; 
- edukowanie rynku w zakresie trwałości i bezpieczeństwa 
konstrukcji drewnianych, wykorzystując wiedzę pozyskaną 
z prowadzonych badań wytrzymałościowych.  
Należy wprowadzić standardy w budownictwie 
drewnianym – wyeliminować niewłaściwe praktyki niosące 
złą sławę dla budynków drewnianych.  
Model biznesowy jest w pełni skalowalny niezależnie od 
rynku – został już pod tym kątem przeanalizowany. 
Wood Pack, z uwagi na jego uniwersalność, łatwość 
montażu oraz transportu, oferowany będzie na rynek 
globalny, bez ograniczeń terytorialnych. 

Władze spółki  Zarząd: 
Piotr Góralczyk – Prezes Zarządu 
Radosław Bańkowski – Członek Zarządu, współtwórca 
systemu Wood Pack 
Rafał Hadera – Członek Zarządu, współtwórca systemu 
Wood Pack 

Liczba pracowników 20  

Runda finansowania –  

Udział w programach 
mentoringowych/akceleracyjnych 

Program mentoringowy InCredibles 2021 



 

 

Nagrody/wyróżnienia Certyfikaty: 
- CE,  
- NRO, REI 120.  

Nagrody: 
- zwycięzca Startup Challenge 2021 w kategorii TRADITION 
& MODERNITY – konkurs realizowany w ramach 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego 
- Wood Pack – laureat TopBuilder 2021 – kategoria 
Produkt: Nowość i Innowacja  
- Projekt zmodulowany Dąb Portugalski – Najlepszy dom 
modułowy 2021 
- Mikroprzedsiębiorca Roku 2019 
- Wood Pack – wyróżnienie w konkursie 4 Buildings Awards 
2019. 

Dane firmy (pełny adres, www, NIP, 
REGON, KRS) 

Wood Core House Sp. z o.o. 
ul. Inwalidów Wojennych 8, 
43-603 Jaworzno 
NIP: 6322018581 
REGON: 368702346 
KRS: 0000702715 
www.woodcorehouse.pl  

 

http://www.woodcorehouse.pl/

