Unihouse SA jest nową spółką w Grupie Unibep.
Sławomir Kiszycki jest prezesem zarządu, Przemysław Pruszyński – wiceprezesem, a Roman Jakubowski i Marcin Gołębiewski – członkami zarządu
Unihouse SA. Jedynym właścicielem spółki jest Unibep SA.
Unihouse SA jest kontynuacją Unihouse Oddział
Unibep SA – to de facto tylko zmiana prawna (ani
profil działalności, ani miejsce pracy nie zmieniły
się). Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które miało miejsce 28 lutego 2019 r.,
właściciele podjęli decyzję, by Oddział Unihouse został samodzielną spółką.
W portfolio Unihouse SA są budynki wielorodzinne w technologii modułowej drewnianej, budynki
ekonomiczne (skierowane głównie na rynek polski)
oraz budynki specjalistyczne, m.in. hotele, domy seniora, akademiki, przedszkola, żłobki.
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Unihouse SA – nowa
spółka Unibep SA

Somfy z nagrodą World
Building Innovation Award
W podparyskim Parc des Expositions de Villepinte odbyły się międzynarodowe
targi BATIMAT, poświęcone innowacjom w branży budowlanej. Grupa Somfy, jako światowy lider automatyki domowej i inteligentnych systemów sterowań, w odpowiedzi na globalne wyzwania środowiskowe prezentuje Somfy® Air – nowy program rozwiązań poprawiających jakość powietrza w pomieszczeniach.
Prezentowany program w postaci zautomatyzowanych okien przesuwnych z innowacyjną funkcją wietrzenia został wyróżniony prestiżową nagrodą World Building
Innovation Award 2019. Jest ona przyznawana produktom, które stanowią ważny element w procesie kształtowania zrównoważonego rozwoju w budownictwie.

Prof. Eugeniusz Koda
otrzymał nominację
profesorską w Pałacu
Prezydenckim
Na początku listopada bieżącego roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród wyróżnionych znalazł się Eugeniusz Koda – profesor nauk technicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW.
Profesor Eugeniusz Koda ukończył studia na
kierunku melioracje wodne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1991 roku
na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej
otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych, specjalność: mechanika gruntów, fundamentowanie. Na tej samej uczelni na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska uzyskał stopień
doktora habilitowanego nauk technicznych, dyscyplina: budownictwo, specjalność: geotechnika.
Redakcja miesięcznika „Builder” składa serdeczne gratulacje!
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Zarząd Unihouse SA

Na początku listopada studenci z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej odwiedzili budowę Osiedla Cerisier Residence.
Zwiedzanie umożliwił generalny
wykonawca inwestycji, Partner
Programu B4YE, firma CFE.
Na spotkaniu omówiono plan zagospodarowania terenu budowy. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się: ogrodzenia, ciągi komunikacyjne, żurawie,
rozdzielnie elektryczne, sieci / przyłącza tymczasowe, zaplecze biurowe i baza dla podwykonawców, składowanie materiałów, dźwigi kołowe na wczesnym
etapie budowy, wydzielenie ruchu pieszego i kołowego, wycinki drzew, środki
ochrony indywidualnej oraz szkolenia wstępne pracowników.

Nowość od PRO-SERVICE multimedalistą
Zbierający od 2010 roku wiele
istotnych laurów system wielogazowych stacjonarnych detektorów
do garaży zamkniętych i nie tylko stał się zdobywcą kolejnych
prestiżowych nagród oraz wyróżnień na organizowanych w 2019 roku międzynarodowych, a także
polskich konkursach. Firma może
się poszczycić zarówno otrzymaną w Konkursie Top Builder 2019
– złotą statuetką TopBuilder 2019,
jak i wieloma zdobytymi w tym roku medalami, np. brązowym –
na Międzynarodowych Targach
Wynalazczości Concours Lépine
w Paryżu, złotym – na Międzynarodowych Targach Wynalazków ITE w Londynie
(w tym nagroda specjalna – Maroko), srebrnym – na kanadyjskim International
Invention Innovation Competition in Canada czy złotym – w Hiszpanii na Valencia
Innovation & Business Summit.
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