
Prezentacja Nawrocki Group 

kompleksowe wyposażenie  
wnętrz  obiektów hotelowych

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.

147 wysokiego standardu obiektów hotelowych w 93 miastach i każdorazowo 
doskonała nasza współpraca z Inwestorami, dała asumpt do wdrożenia dalszych planów 
rozwojowych Nawrocki Group związanych z ekspansją na kolejne rynki europejskie. 
Jestem przekonany co do jakości oferowanego przez nas asortymentu meblowego, i 
pewny, że zyska ono uznanie również w Państwa oczach. 

Zapraszam zatem Państwa do zapoznania się z naszą prezentacją, której tematem 
przewodnim jest usługa kompleksowego wyposażenia wnętrz obiektów hotelowych
 

SŁOWEM WSTĘPU

WŁAŚCICIEL I ZAŁOŻYCIEL
NAWROCKI GROUP

PAWEŁ NAWROCKI



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: wnętrze pokoju hotelowego (autor: Patrick Norguet)



KOMPLEKSOWOŚĆ USŁUGI NAWROCKI GROUP

Kompleksowość, to hasło najlepiej obrazujące myśl produkcyjną  
Nawrocki Group, zarówno w kontekście zakresu wytwarzanych 
produktów, jak i możliwości wyposażenia maksymalnej ilości 
pomieszczeń w ramach danego budynku. Kapitał ludzki dysponujący 
wieloletnim doświadczeniem i potwierdzonymi kompetencjami, 
wykorzystanie najnowocześniejszych technologii oraz sprofilowany 
park produkcyjny to czynniki umożliwiające nam realizację każdego 
zlecenia Inwestorów branży hotelarskiej.

Produkujemy wnętrza zarówno dla pokoi 
indywidualnych, jak i powierzchni wspólnych 
(recepcje, lobby, restauracje, puby, biura, spa). 
W naszej ofercie znajdziecie Państwo pełen 
asortyment wnętrz (sofy i fotele, stoły i stoliki, 
biurka, krzesła, szafki nocne, tekstylia, lustra i 
akcesoria ozdobne, i.in.). 

MEBLE 

POKOJOWE

MEBLE DO 

POMIESZCZEŃ 

WSPÓLNYCH

Każda realizacja, każdy mebel, to perfekcyjne odwzorowanie projektu 
architektonicznego. 



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W IMIĘ NAJWYŻSZEGO STANDARDU

GŁÓWNY ARCHITEKT
BOGDAN BUDYŚ

“

“ Od kilkunastu lat tworzymy meble 
dla najlepszych, trzy/cztero/
pięcio gwiazdkowych francuskich 
hoteli.  Doskonały design łączący 
się z zabytkową architekturą 
budynków, to kwintesencja 
francuskiego stylu. W Nawrocki 
Group  wiemy dokładnie jak 
sprostać oczekiwaniom najlepszych 
projektantów wnętrz i konkretnym 
wymaganiom Inwestorów, czego 
dowodem są nasze dotychczasowe 
realizacje. 

Hotel 
CROWNE PLAZA

Montpellier

Hotel 
RADISSON BLU

Nantes



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W IMIĘ NAJWYŻSZEGO STANDARDU

Hotel 
SAVOY

Meribel

Meribel

Hotel 
OKKO

Nantes/Grenoble

Grenoble

Nantes



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W IMIĘ NAJWYŻSZEGO STANDARDU

Hotel 
MERCURE

Bruksela

Hotel 
OCEANIA

Clermont-Ferrand

Bruksela

Clermont-Ferrand



Warszawa

Nantes

Hotel 
SOFITEL-VICTORIA

Warszawa

Hotel 
OCEANIA NANTES 

AÉROPORT

Nantes

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W IMIĘ NAJWYŻSZEGO STANDARDU



ATUTY PRZEMAWIAJĄCE ZA WYBOREM NAWROCKI GROUP

Terminowość realizacji zleceń (w całej historii firmy nie miało miejsca, ani 
jedno opóźnienie w realizacji projektu);

Perfekcyjnie zaplanowana i wdrożona logistyka przedsięwziecia;

Najwyższa jakość wykorzystywanych materiałów składowych, w tym drewna, 
forniru, szkła, kamienia i skóry;

Innowacyjność konceptualna i technologiczna;

Wiedza z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego, w tym prawa pracy 
i prawa budowlanego;

Do dodatkowych czynników świadczących na rzecz wyboru oferty Nawrocki 
Group zaliczyć należy:

Kompetentna grupa architektów, którzy świadczą pomoc w przeistaczaniu 
udostępnianych rysunków koncepcyjnych w perfekcyjne rysunki wykonawcze.



ETAP PIERWSZY: KONSULTACJE

ETAPY KOOPERACJI ZE ZLECONIODAWCĄ

Analiza projektów architektonicznych budynku 
i pomieszczeń.

ETAP DRUGI:
PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

ETAP TRZECI: 
REALIZACJA

Zamówienia materiałów składowych.

Podpisanie kontraktu.

Opracowanie dokładnego harmonogramu 
działań.

Opracowanie wszystkich rysunków
wykonawczych.

Klient akceptuje projekt, bądź wnosi poprawki.

ETAP PIERWSZY:
KONSULTACJE

Zaprezentowanie oferty i wstępnej wyceny.

Przekazanie projektów wykonanych do 
działów produkcyjnych (stolarnia, obróbka 
metali,  tapicernia).

Nawiązanie kontaktu z potencjalnym Klientem.

Produkcja.

Transport mebli na miejsce docelowe.

Wybór materiałów składowych.

Montaż mebli w miejscu docelowym.



Nantes: Hôtel Radisson Blu
****

KONTAKT

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=


Łazienki Prefabrykowane Referencje

NAWROCKI GROUP

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacją Nawrocki Group dotyczącą 
łazienek prefabrykowanych oraz naszymi referencjami:

Właściciel i Założyciel Nawrocki Group
Paweł Nawrocki

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

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

