
Prezentacja Nawrocki Group 

dla usługi
 łazienka prefabrykowana  

Najlepszą formą przewidywania
przyszłości, jest jej tworzenie. “

“
Peter Drucker

  



Gdy w 1991 r. zakładałem jednoosobową działalność gospodarczą nawet w 
najśmielszych marzeniach nie przypuszczałem, że dwie dekady później moja firma 
będzie zatrudniać blisko 150 etatowych pracowników, staniemy się referensowanym 
partnerem Grupy Orbis (Accor), naszym głównym rynkiem zbytu będzie rynek 
francuski, w naszym portfolio znajdą się m.in. tak prestiżowe realizacje jak pełne 
wyposażenie wnętrz hoteli Radisson Blu w Nantes, Crowne Plaza w Montpellier, OKKO 
w Nantes i Grenoble, Savoy w Meribel,  Sofitel-Victoria w Warszawie, a na ścianie 
swojego biura powieszę srebrny medal Polskiej Organizacji Handlowej dla najlepszej 
polskiej usługi oferowanej na rynku francuskim. A jednak, wszystko to miało miejsce.

Dzisiaj stawiamy kolejny krok ku przyszłości. Mając na uwadze potrzeby naszych 
Klientów, jak i globalne trendy w architekturze i budownictwie poszerzyliśmy 
naszą ofertę o produkcję tzw. prefabrykowanych łazienek, których udowodniona 
funkcjonalność, ale i doskonały design mają szansę zyskać przychylność właścicieli 
sieci hotelowych, budynków akademickich, obiektów medycznych, czy domów 
spokojnej starości.

Zapraszam zatem Państwa do zapoznania się z naszą prezentacją, której tematem 
przewodnim jest łazienka prefabrykowana. 

WŁAŚCICIEL I ZAŁOŻYCIEL
NAWROCKI GROUP

PAWEŁ NAWROCKI

SŁOWEM WSTĘPU



PRODUKCYJNA SYMBIOZA FUNKCJONALNOŚCI I ESTETYKI 

 Rentowność każdej inwestycji zależna jest od szeregu 
czynników, wśród których dominującą rolę odgrywa 
kwestia racjonalnej redystrybucji środków finansowych 
oraz skuteczna strategia zarządzania czasem. 
 Doświadczenie, jakie przez lata zdobywała kadra 
Nawrocki Group, zaowocowało w postaci wypracowania 
najlepszych rozwiązań produkcyjnych służących 
optymalizacji projektów inwestycyjnych naszych Klientów.
 Dysponujemy sprofilowanymi działami fabrykacji. 
Dzięki temu jesteśmy w stanie wykonać całość zlecenia 
w ramach jednego przedsiębiorstwa. W efekcie, każda 
nasza realizacja wykonywana jest na czas, zgodnie 
z harmonogramem ustalonym z Inwestorem. Co 
więcej, ze względu na brak konieczności współpracy 
z kolejnymi podwykonawcami, Klient minimalizuje 
ryzyko redystrybucji dodatkowego nakładu pieniężnego 
w ramach inwestycji. Jeden wykonawca, jeden rachunek, 
skoncentrowana odpowiedzialność w ramach jednego 
podmiotu.

Walory estetyczne budynków spełniających funkcje 
ośrodków akademickich, domów spokojnej starości, a w 
szczególności apartamentowców i hoteli stanowią o ich 
konkurencyjności na rynku.
 Dbałość naszych Klientów o spójność konceptualną 
wnętrz, atrakcyjny design i wysoką jakość materiałów jest 
dla nas wartością niepodważalną. Dlatego też, w trakcie 
każdej realizacji dążymy do perfekcyjnego odwzorowania 
udostępnianych nam projektów i przeistoczenia ich we 
wnętrza użytkowe charakteryzujące się piękną formą i 
trwałością wykonania.
 Nasze realizacje nie mają oparcia w katalogu. 
Każdy projekt jest „szyty na miarę”, zgodnie z wizją 
Klienta. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze 
skomplikowaną konstrukcją pomieszczeń, czy niezwykle 
wymyślnymi projektami, znani jesteśmy z tego, że 
potrafimy urzeczywistnić dosłownie każdą koncepcję. 

WARTOŚĆ FUNKCJONALNA
PROCESU PRODUKCYJNEGO

WARTOŚĆ ESTETYCZNA
PRODUKTU FINALNEGO

Szkic: łazienka prefabrykowana (autor: Patrick Norguet)



ŁAZIENKA PREFABRYKOWANA – DEFINICJA

Oczekiwana kompleksowość wyposażenia wnętrz, 
oparta na strategii wytwarzania dóbr w ramach jednego 
przedsiębiorstwa, co za tym idzie automatyczne oszczędności 
finansowe i czasowe Inwestorów branży hotelarskiej, 
skłoniły zarząd Nawrocki Group do poszerzenia swojej 
oferty. Od 2013 r. Nawrocki Group to nie tylko wytwórca 
ekskluzywnych mebli hotelowych, ale również producent 
funkcjonalnych i estetycznych łazienek prefabrykowanych. 

W odróżnieniu od tzw. łazienek modułowych 
(łazienki plastikowe, o jednakowych 
wymiarach), łazienka prefabrykowana 
dostosowana jest do konkretnych potrzeb 
i projektu architektonicznego danego 
Inwestora, z uwzględnieniem odpowiednich 
parametrów kubatury pomieszczenia, 
wysokiej jakości materiałów składowych oraz 
podwyższonego standardu projektowego. 

?
Łazienka wykonana w zewnętrznej 
fabryce, poza miejscem budowy. W 
pełni wyposażone pomieszczenia 
łazienkowe instalowane są 
bezpośrednio w powstających, 
bądź renowacyjnych budynkach. 

ŁAZIENKA PREFABRYKOWANA



ŁAZIENKA PREFABRYKOWANA – REALIZACJE

W 2013 r. firma Nawrocki Group podpisała kontrakt 
z francuska siecią hoteli OKKO. W jego rezultacie 
powstało 218 łazienek zainstalowanych w hotelach w  
Nantes i Grenoble.
 

WSPÓŁWŁAŚCICIEL
NAWROCKI SDB

“

“ Szybkość z jaką udało nam się pozyskać 
tak znaczącego Klienta, poszukującego 
dla swojej inwestycji idealnych 
rozwiązań konstrukcyjnych, świadczy 
o tym, że łazienki prefabrykowane 
wypełniają lukę w branży budowlanej. 
Ich walory funkcjonalne i estetyczne są 
niekwestionowane. 

MARCIN WITOWSKI



ŁAZIENKA PREFABRYKOWANA – KORZYŚCI

Do głównych czynników przemawiających za wyborem łazienki prefabrykowanej 
należy zaliczyć, przede wszystkim, następujące kwestie:

Wybierając łazienkę prefabrykowaną 
otrzymujecie Państwo pomieszczenie 
spełniające wszelkie wymogi 
funkcjonalne i estetyczne, przy 
równoczesnym obniżeniu kosztów jej 
produkcji (nawet o 30%) i skróceniu 
czasu realizacji zlecenia. Wszystko 
to dzięki perfekcyjnej synchronizacji 
poszczególnych etapów prac.

Kompletna łazienka (ściany, podłogi, płytki, armatura, lustra, hydraulika i 
wentylacja) powstaje w jednej hali produkcyjnej;

Pełen proces wykonania i złożenia w miejscu docelowym jednej łazienki trwa niecały 
dzień;

Montaż łazienki odbywa się zarówno w budynkach dopiero powstających [cała 
łazienka montowana na kolejnych piętrach, przy użyciu dźwigu], jak i budynkach 
renowacyjnych [poszczególne elementy łazienki są rozmontowywane, przewożone 
na miejsce docelowe i ponownie składane w pomieszczeniu];

Za produkcję, transport i montaż łazienek w miejscu docelowym odpowiada jedna, 
doskonale zorganizowana ekipa fachowców;

Materiały wykorzystywane w produkcji są lekkie, równocześnie wytrzymałe, 
odporne na wilgoć i rdzę; łazienki prefabrykowane są ekologiczne [ich elementy
składowe mogą być wykorzystywane powtórnie];

Standard, jak i styl architektoniczny pomieszczenia określa Inwestor. Łazienka może 
odpowiadać poziomowi dwu/trzy/cztero/pięcio gwiazdkowych budynków.

Proces produkcji łazienek przebiega równocześnie z procesem budowy inwestycji, 
co automatycznie przyśpiesza moment zamknięcia gotowej budowli.

1

Prefabrykacja to przyszłość 
nowoczesnego budownictwa!



ETAP PIERWSZY: KONSULTACJE

Montaż łazienki w miejscu docelowym.

ETAPY KOOPERACJI ZE ZLECENIODAWCĄ

Analiza projektów architektonicznych budynku 
i pomieszczeń.

ETAP DRUGI:
PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

ETAP TRZECI: 
REALIZACJA

Montaż łazienek prefabrykowanych 

Podpisanie kontraktu.

Opracowanie dokładnego harmonogramu 
działań.

Opracowanie wszystkich rysunków
wykonawczych.

Klient akceptuje projekt, bądź wnosi poprawki.

Konstrukcja łazienki pokazowej.

ETAP PIERWSZY:
KONSULTACJE

Zaprezentowanie oferty i wstępnej wyceny.

Przygotowanie łazienek do transportu.

Nawiązanie kontaktu z potencjalnym Klientem.

Transport łazienek na miejsce docelowe.

w zewnętrznej fabryce.



Montpellier: Hôtel Crowne Plaza 
           ****

KONTAKT

Montpellier: Hôtel Crowne Plaza 
           ****

e-mail: biuro@nawrockigroup.com.pl

www.nawrockigroup.com.pl
tel:  00 48 14 61 550 10

KRZYSZTOF ISKRZYŃSKI

e-mail: krzysztof@meblenawrocki.com.pl

NAWROCKI GROUP POLSKA

    tel:   00 48 505 465 404

DYREKTOR HANDLOWY

PIERRE FABBRO

e-mail: pierre@nawrockigroup.fr

NAWROCKI GROUPE FRANCE

    tel:   +33 (0) 770 18 08 09

DIRECTEUR DU DEVELOPMENT

mailto:biuro%40nawrockigroup.com.pl?subject=
www.nawrockigroup.com.pl
mailto:krzysztof%40meblenawrocki.com.pl?subject=


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacją Nawrocki Group dotyczącą 
produkcji ekskluzywnych mebli hotelowych oraz naszymi referencjami:

Meble Hotelowe Referencje

NAWROCKI GROUP

Właściciel i Założyciel Nawrocki Group
Paweł Nawrocki

Powyższa prezentacja mogła zawierać zdjęcia przedstawiające elementy niewyprodukowane przez Nawrocki Group.

http://www.nawrocki.nazwa.pl/materialy/referencje.pdf
http://www.nawrocki.nazwa.pl/materialy/wyposazenie_hoteli_nwg.pdf

