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PRODUCENT WYROBÓW Z LAMINATU
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NAWI Solutions to lider w wyrobach z laminatu - gwarantujemy terminowe wykonanie i dostawę, z za-

chowaniem wszystkich wymogów stawianych przez klienta zarówno technicznych jak i jakościowych. 

POZNAJ NAS
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NAWI Solutions to przedsiębiorstwo dobrze zorganizowane 

i elastyczne w działaniu. 

O klasie naszego przedsiębiorstwa świadczy wieloletnie do-

świadczenie w produkcji laminatów poliestrowo - szklanych 

oraz w pełni wykwalifikowana kadra. Nasi pracownicy to praw-

dziwi profesjonaliści, których zaangażowanie w kontakty part-

nerskie z klientami w dużej mierze wpływa na to, że NAWI Solu-

tions zasługuje na pełne zaufanie.

 

DLACZEGO WARTO
WSPÓŁPRACOWAĆ 
Z NAWI SOLUTIONS?
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Wykonujemy niezbędne elementy w dziedzinach takich jak: ko-

lejnictwo, automotive, sprzęty wodne, energetyka i lotnictwo, 

maszyny rolnicze i budowlane, komunikacja miejska, branża 

medyczna, baseny i wiele innych. 

Jesteśmy gotowi do współpracy w zakresie produkcji lami-

natów jako podwykonawcy dla każdej branży. Wykonanie na 

podstawie przesłanej dokumentacji technicznej obejmuje: 

modele, formy, elementy końcowe uzbrojone w inserty meta-

lowe, lakierowanie.

Gotowy produkt pakujemy i dostarczamy do klienta.

Oferujemy terminowość, niezawodność, zaangażowanie 

i partnerstwo dla każdego naszego Klienta.

Dzięki naszym staraniom nie stoimy w miejscu tylko pniemy 

się w górę i otwieramy na inne segmenty rynku!

CO MOŻEMY  
ZAOFEROWAĆ?
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25 850 m2  hal i magazynów oraz 233 500 m² gruntu  przemysłowego.

Zakład produkcyjny nr 1
powierzchnia – 10 000 m2

powierzchnia gruntów – 140 000 m2

Zakład produkcyjny nr 2
powierzchnia – 10 450 m2

powierzchnia gruntów – 45 000 m2

Zakład produkcyjny nr 3
powierzchnia – 2 400 m2

powierzchnia gruntów – 25 000 m2

Zakład produkcyjny nr 4
powierzchnia – 3 000 m2

powierzchnia gruntów – 13 500 m2

Obecnie posiadamy cztery zakłady produkcyjne oraz trzy hotele pracownicze przy 
swoich zakładach produkcyjnych, które łącznie zapewniają 670 miejsc noclegowych.
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KOLEJNICTWO NAWI Solutions jako lider w wyrobach z laminatu wykonu-

je niezbędne elementy w dziedzinie kolejnictwa. Mowa tu  

o elementach zewnętrznych takich jak czoła pojazdów, zderzaki, 

osłony reflektorów, dachy. Elementy wewnętrzne, które produkujemy 

to wyłożenia ścian i sufitów, zabudowy toalet, zabudowy wagonów 

restauracyjnych, kabiny motorniczego, pulpity. Wykonanie obejmuje 

modele, formy, elementy końcowe uzbrojone w inserty metalowe na 

podstawie przesłanej dokumentacji technicznej.

W zależności od wymagań projektu wykonujemy gotowe ele-

menty w wersji do lakierowania, lakierowane lub barwione 

w żelkocie.  Laminaty naszej produkcji spełniają wymagania normy  

PN-EN-45545-2 na niepalność wymaganą w pojazdach szynowych.



14 15

Technologie, w których pracujemy to:

• Ręczna (wet layup)
• Natryskowa
• Próżniowa
• Infuzja
• Pultruzja

Posiadamy nowoczesne zaplecze w postaci 
hal produkcyjnych, modelarni, obrabiarek 
5D itd. Dzięki wykwalifikowanemu zespoło-
wi z wieloletnim doświadczeniem, jesteśmy 
pewni wysokiej jakości naszych produktów. 
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AUTOMOTIVE
Na temat produkcji wyrobów z żywic, włókna węglowego i włókna 

szklanego wiemy wszystko. Dlatego pragniemy Państwu zapropono-

wać nasze wyroby w branży automotive!

Co możemy dla Ciebie wyprodukować?

• akcesoria motoryzacyjne i tuning
• zabudowy nadwozi samochodów
• części karoseryjne i karoserie 
• osłony
• owiewki
• spoilery
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• maski
• nadkola
• części zewnętrzne motocykli i quadów
• części zewnętrzne skuterów wodnych

Dlaczego laminat?
• wysoka wytrzymałość mechaniczna
• wysoka odporność na warunki  

atmosferyczne
• wysoka twardość powierzchni
• odporność na zabrudzenia
• odporność na środki chemiczne



20 21

SPRZĘTY WODNE Dlaczego laminat to najlepsze tworzywo do wykonywania elemen-

tów przeznaczonych do kontaktu z wodą?

Laminat oprócz wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz  odpor-

ności na warunki atmosferyczne jest tworzywem lekkim.

To bardzo ważna cecha! Waga każdego ze sprzętów wodnych jest 

dokładnie określana, co ma bardzo duży wpływ na wydajność i eko-

nomiczność.

Wyposażenie jachtów i łodzi wykonujemy metodą tradycyjną pole-

gającą na nakładaniu żelkotu i żywic ręcznie z zastosowaniem wor-

ka próżniowego. Stosujemy również metodę próżniowej infuzji żywi-

cy. Do wykonywania naszych produktów używamy tylko materiałów 

najwyższej jakości, co w połączeniu z doświadczeniem pozwala uzy-

skać produkt najwyższej jakości.
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ENERGETYKA
LOTNICTWO Maszyny latające takie jak samoloty, szybowce czy awionetki słyną 

z wysokiej złożoności swojej budowy. W przypadku lotnictwa szcze-

gólnie należy zwrócić uwagę na to, aby materiał był lekki i wytrzymały, 

dzięki temu maksymalizuje się efektywne zużycie paliwa i utrzymu-

ją aerodynamiczną równowagę maszyny. W przyszłości kompozyty 

z laminatu będą stanowić odpowiedź w kwestii produkcji samolotów 

z uwagi na swoją lekką masę, wysoką wytrzymałość na wysokie tem-

peratury, łatwość formowania. Spełniają kluczowe wymagania, które 

stawiają projektanci maszyn latających w zakresie wyboru materia-

łów.

Wykonujemy również obudowy do turbin wiatrowych.
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MASZYNY 
ROLNICZE
I BUDOWLANE

Nasze produkty znajdują swoje zastosowanie w szeroko pojętym rol-

nictwie, przede wszystkim w urządzeniach wykorzystywanych przez 

rolników. Wyroby, które produkujemy zostają wdrażane jako ele-

menty osłon, zderzaków a przede wszystkim jako części kokpitów 

i karoserii, które muszą charakteryzować się dużą wytrzymałością  

i jakością.

Jako nieliczni możemy zaoferować produkcję wybranych elemen-

tów z unikatowych form, tworzonych w całości w naszych zakła-

dach, jak również na życzenie klienta prototypów wybranych ele-

mentów.
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KOMUNIKACJA
MIEJSKA Transport publiczny to jeden z najbardziej wymagających  

i precyzyjnych obszarów naszej działalności. Produkty z laminatu, 

które wytwarzamy muszą bowiem spełniać oczekiwania naszych 

klientów, jak również samych korzystających - czyli pasażerów.

Szeroki zakres elementów jaki możemy zaoferować w komunikacji 

miejskiej sprawia, że nasze wyroby mają zastosowanie jako części 

wyposażenia pojazdów takie jak: siedzenia, kokpity, obudowy lub ele-

menty osłon. Warto również wspomnieć, że nasze produkty instalo-

wane są jako zewnętrzne komponenty zderzaków, osłon czy obu-

dów.
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BRANŻA
MEDYCZNA

Obudowy sprzętu medycznego to obszar produktów specjalistycz-

nych z laminatów, w którym staliśmy się ekspertem. Mając za sobą 

wieloletnie doświadczenie, nowoczesny park maszynowy, pracowni-

ków z doświadczeniem i wiedzą na najwyższym poziomie wykonuje-

my różne elementy do obudowy sprzętów medycznych.

Do tej pory braliśmy udział w wielu dużych projektach. Produkowa-

liśmy obudowy między innymi do rezonansu magnetycznego, to-

mografu jak również obudowy foteli dentystycznych, są to projekty 

w których kładzie się bardzo wysoki nacisk na precyzję wykonania  jak 

również spasowanie wszystkich elementów. 

Każdy nowy projekt to nowe wyzwanie, które chętnie podejmuje-

my.
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BASENY Będąc stale rozwijającą się Firmą pragniemy, żeby nasze produkty po-

wstawały w oparciu o najnowsze technologie i reprezentowały wysoką 

jakość wykonania. Nasza specjalistyczna wiedza w połączeniu z najnow-

szym parkiem technologicznym pozwalają nam na opracowanie i wy-

konanie produktu doskonałego, dostępnego w rozsądnej cenie, który 

zadowoli każdego klienta. Materiały, których używamy są powszechnie 

używane, ze względu na swoje dobre właściwości fizyczne i chemiczne 

posiadają bardzo szerokie zastosowanie.

Wieloletnia współpraca z największymi dostawcami komponentów 

i materiałów do produkcji basenów poliestrowych zaowocowała uzy-

skaniem prestiżowych certyfikatów oraz tytułów PLATINUM PARTNER, 

dokumentujących najwyższą jakość naszych basenów.
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NAWI Solutions sp. z o.o. sp. k.
Tułowice Małe 2-4
49-130 Tułowice

biuro@nawisolutions.eu  
www.nawisolutions.eu

tel: +48 77 460 01 35
tel: +48 883 550 793
tel: +48 507 871 631


