Prezentacja Firmy

Współpraca z firmą NOVOL jest czymś więcej niż tylko zaopatrywaniem się w produkty wysokiej
jakości. Dbamy o to, aby każdy kontakt niósł za sobą konkretne korzyści dla naszych partnerów.
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fota do uzupełnienia
na końcu

Największy w Polsce PRODUCENT
rozwiązań dla lakiernictwa
NARZĘDZIA,
za pomocą których
otrzymano domowym
sposobem
pierwszą szpachlówkę.

NOVOL ma swój początek w niewielkim warsztacie o powierzchni 90 m2, w którym ograniczony asortyment produktów, wykonywanych przy pomocy ręcznych narzędzi, pozwalał zaspokajać potrzeby lokalnego rynku. Z dumą można stwierdzić, że założona w 1978 roku przez Piotra Olewińskiego i Piotra Nowakowskiego firma przekształciła się w największego w Polsce producenta rozwiązań dla lakiernictwa.
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Pierwsza
szpachlówka

Pierwsza siedziba firmy NOVOL
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NOVOL

w liczbach
EKSPORT
EKSPORT

PRODUKCJA
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do ponad

50 krajów

13 000 ton/rok
18 200 ton/rok

NOVOL jest firmą, która na szeroką skalę
dystrybuuje produkty do państw z Europy
Zachodniej, Wschodniej, Australii, Nowej
Zelandii, na Bliski Wschód oraz do Afryki.
Produkujemy ponad 1300 produktów
w 14 liniach produkcyjnych. Nasze hale
produkcyjne i magazynowe mają ponad
17 000 m2. W skali roku produkcja sięga
18 200 ton, z czego 13 000 ton jest
eksportowane do ponad 50 krajów.
Ponadto nasi partnerzy handlowi z Niemiec,
Rosji i Ukrainy pomagają nam sprostać potrzebom konkretnych rynków.
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STP

Cobra

Industrial

NOVOL for Classic Car

Spray

Professional

NOVOL zajmuje się produkcją wyrobów
przeznaczonych głównie dla lakiernictwa
samochodowego dzięki czemu kompleksowo rozwiązuje problemy profesjonalnych zakładów lakierniczych. Poza tym
przez wszystkie lata działalności sukce-

Spectral 2.0

sywnie wzbogacamy naszą ofertę o wysokojakościowe wyroby naprawcze i montażowe przeznaczone do prac w różnych
branżach: systemy samopoziomujących posadzek dla budownictwa sportowego i przemysłowego, materiały do prac w branży
szkutniczej, przemysłowej oraz produkty do

Novofloor

Nautic

Quattro

Non-Paint

WACHLARZ

renowacji pojazdów zabytkowych.

PRODUKCYJNY
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PROFESSIONAL to system produktów dla lakiernictwa samochodowego.
Oferujemy szeroką gamę materiałów do renowacji powłok lakierniczych: od
szpachli uniwersalnych o szerokim zastosowaniu, przez szpachlówki o specjalistycznym przeznaczeniu, aż po lakiery i podkłady akrylowe oraz pełną paletę
materiałów uzupełniających. Odpowiedni ich dobór umożliwia wykonanie
naprawy zarówno uszkodzeń punktowych jak i dużych powierzchni.
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PROFESSIONAL
lakiernictwo samochodowe
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Uwolnij kolor
Spectral 2.0 to zaawansowany technologicznie, kompleksowy system pozwalający na osiągnięcie najlepszego efektu i standardu wykonania naprawy lakierniczej. Spectral 2.0 to technologia będąca odpowiedzią na problemy związane z każdym
etapem naprawy. Począwszy od doskonałych lakierów bezbarwnych ze znanym w całej Europie Spectral KLAR 565 na
czele, przez podkłady z serii Spectral UNDER po szpachlówki z autorskim rozwiązaniem „mixing indicator”.
Każdy samochód wymaga indywidualnego traktowania zależnie od rodzaju uszkodzeń i potrzeb właściciela. By temu sprostać
Spectral 2.0 oferuje całą gamę technologii napraw. Technologię do lakierowania nowych elementów, do naprawy starych
powłok np. małych uszkodzeń „parkingowych”, szpachlowanych części karoserii czy tworzyw sztucznych.

12

SPRAYprodukty

lakiernicze w aerozolu

SPRAY to linia wysokojakościowych produktów w aerozolu, których receptury zostały opracowane i przetestowane w Laboratorium Badawczo-Rozwojowym firmy NOVOL. Produkty linii
SPRAY przeznaczone są do użytku profesjonalnego oraz dla
majsterkowiczów – bez konieczności używania pistoletu i kompresora. Bardzo szybki czas wysychania umożliwia skrócenie czasu naprawy. Dodatkowo dysza typu FAN pozwala uzyskać strumień natrysku zbliżony właściwościami aplikacyjnymi do dyszy
pistoletu lakierniczego.
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NOVOL for Classic Car

RENOWACJA

samochodów zabytkowych

NOVOL for Classic
Car to pierwsza na
świecie linia produktów dedykowana renowacji pojazdów zabytkowych. Stanowi
kompletną technologię
wspierającą wszystkie etapy prac, od oczyszczenia
i wstępnego zabezpieczenia
antykorozyjnego, poprzez zabezpieczenie podwozia i nadkoli aż
po właściwe zabezpieczenie karoserii
oraz nałożenie warstw szpachlówek,
podkładów, koloru i lakieru. NOVOL for
Classic Car jako członek międzynarodowej federacji pojazdów zabytkowych i sportowych FIVA współdziała na rzecz prawidłowego i optymalnego procesu renowacji
pojazdów zabytkowych.
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INDUSTRIAL
rozwiązania
dla przemysłu

Specjalistyczna linia

INDUSTRIAL Coating
Systems kierowana jest
do klientów przemysłowych zajmujących się produkcją autobusów, wagonów, naczep, zabudów
specjalistycznych, maszyn
rolniczych i budowlanych,
konstrukcji stalowych,
zbiorników itp.
INDUSTRIAL Coating
Systems to pełna technologia wymalowań przemysłowych, na którą składają się lakiery, podkłady
antykorozyjne, szpachlówki oraz materiały uzupełniające mające swoje
zastosowanie zarówno
w przemyśle lekkim, jak
i ciężkim.

LIGHT ANTICORROSION SYSTEM
Industrial Light Anticorrosion System to linia produktów do kompleksowej renowacji powierzchni.
Stworzona jest w oparciu o system mieszalnikowy
Industrial Coating, który to pozwala na uzyskanie dowolnego koloru z palety RAL, BS, Commercial
Transport, w zaledwie kilka minut.
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DWUSKŁADNIKOWA POLIURETANOWA

POWŁOKA OCHRONNA
COBRA Truck Bedliner to powłoka ochronna z efektem strukturalnym na bazie żywic
poliuretanowych 2K. Ma bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną i jest odporna na
zarysowania i działanie rozpuszczalników. Zabezpiecza przed wpływem czynników
atmosferycznych, benzyną, olejami, wodą i solą. Ma właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Struktura powierzchni nadaje efekt antypoślizgowy.
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NATRYSKOWA MASA

USZCZELNIAJĄCA
STP FLEX to hybrydowa natryskowa masa uszczelniająca na bazie żywicy polimerowej
STP. Przeznaczona do uszczelnienia oraz zabezpieczenia zakładkowych i spawanych
połączeń blach w elementach karoserii oraz odwzorowania oryginalnych struktur
fabrycznych – OEM.
Przy użyciu odpowiednich dysz i pistoletu możliwe jest uzyskanie różnych efektów. Od
wąskich pasków, przez szersze po struktury typu „baranek”.
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DOSKONAŁY SYSTEM POLERSKI

QUATTRO jest 2-krokowym systemem polerskim
opartym o pastę i mleczko polerskie. Nieodłącznym
elementem technologii są 3 gąbki o różnej twardości
(HARD, MEDIUM, SOFT) dobierane w zależności od
stopnia przygotowania powierzchni i prowadzonej operacji. W ofercie znajdziemy propozycję zestawu uzupełnionego o ściereczkę z mikrofibry i talerz oporowy
do mocowania tarczy polerskich. Dostępna jest również kulka polerska Ø80 do polerowania trudno
dostępnych miejsc.
W linii QUATTRO dostępne są także materiały
ścierne.
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NON-

PAINT

Materiały uzupełniające NOVOL to grupa starannie wyselekcjonwanych
produktów niezbędnych w codziennych pracach serwisów blacharskolakierniczych.
NOVOL NON-PAINT to produkty o najlepszych parametrach jakościowych,
cechujące się dużą łatwością i komfortem użytkowania, największą wydajnością i pozwalające na maksymalne skrócenie czasu prac. Wpływa to na
przeprowadzenie naprawy blacharsko lakierniczej na najwyższym poziomie.
NOVOL NON-PAINT to oferta środków pomocniczych, niezbędnych w każdym warsztacie blacharsko-lakierniczym.
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kleje dla szkutnictwa
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Linia NAUTIC oferuje produkty dla branży szkutniczej. Stanowi szeroką gamę dwukomponentowych klejów montażowych służących do łączenia i klejenia laminatów, wklejania wzmocnień oraz wykonywania konstrukcji typu „Sandwich”. Jakość surowców używanych do produkcji linii NAUTIC sprawia, że połączenia klejowe wykonane za pomocą tych produktów charakteryzują się wysoką wytrzymałością i odpornością na przeciążenia wynikające z użytkowania
łodzi i jachtów, zarówno amatorsko jak i wyczynowo.

NOVOFLOOR

NOVOFLOOR to polimerowe systemy
pozwalające na wykonanie posadzek
przemysłowych, sportowych oraz rekreacyjnych o najwyższych parametrach wytrzymałościowych. Dodatkowym atutem
systemów NOVOFLOOR jest możliwość
dowolnego komponowania wzornictwa
i kolorystyki nawierzchni celem uatrakcyjnienia obiektów przemysłowych. Zaletą systemów zewnętrznych jest natomiast możliwość wykonania nawierzchni
przepuszczalnej dla wody.

NAWIERZCHNIE SPORTOWE
POSADZKI PRZEMYSŁOWE
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JAKOŚĆ
NOVOL postawił sobie za cel dbałość
o jakość oferowanych produktów.
Wszystkie nasze wyroby tworzone są
z wysokogatunkowych surowców
w oparciu o nowoczesną, kontrolowaną technologię. Wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy ISO
9001:2 015. Dzięki temu możemy zagwarantować, że produkt, który trafia
do klientów zawsze jest tak samo skuteczny i wydajny.
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jest dla nas
priorytetem
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NOVOL stawia na
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ROZWÓJ

NOVOL posiada własne nowoczesne Laboratorium Badawczo-Rozwojowe, które nie ustaje w poszukiwaniach
innowacyjnych rozwiązań. Zespół wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów przeprowadza badania z zakresu
lakiernictwa samochodowego, lakiernictwa przemysłowego, systemów posadzkowych, chemii dla parkietów i chemii dla szkutnictwa. Ich prace badawcze obejmują między
innymi opracowywanie receptur produktów i technologii ich
produkcji, badania mechaniczne (m.in. wytrzymałość na rozciąganie, zginanie, ścinanie, badanie udarności, twardości
itd.), badania starzeniowe (m.in. odporność antykorozyjna
w komorze solnej, odporność na promieniowanie UV itp.)
oraz ocenę parametrów i właściwości aplikacyjnych produktów (m.in. przyczepności do różnego rodzaju podłoży,
zdolności penetracyjnych, wypełnienia, struktury powierzchni, połysku, itd.)
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Na powierzchni 2 500 m znajdują
się cztery sale wykładowe, nowoczesne Laboratorium BadawczoRozwojowe oraz lakiernia szkoleniowa wyposażona w kabinę lakierniczą i dwie strefy przygotowawcze.

CENTRUM SZKOLENIOWE

NOVOL

z troską o Klientów
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NOVOL zwraca szczególną uwagę na zwiększenie efektywności pracy w warsztatach lakierniczych, dlatego zajmuje się
przeprowadzaniem szkoleń dla lakierników oraz prezentacją systemów w terenie. Rzesza zadowolonych klientów szkoli się w Centrum
Szkoleniowym NOVOL. Są to osoby z Polski jak i krajów Europy Wschodniej i Zachodniej. Rocznie w kursach uczestniczy ok. 5000 osób.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów nasi Przedstawiciele oraz Technicy wykonują prezentację systemów w terenie. Pozostając
w ciągłym kontakcie z klientem, dbają o jak najlepszą współpracę. W ich gestii znajduje się między innymi doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów oraz nadzór nad technologią wymalowań.
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NOVOL a środowi

Troszcząc się o dobro środowiska naturalnego NOVOL wdrożył i certyfikował System
Zarządzania Środowiskiem zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2 004. Ponadto realizuje międzynarodowy program Responsible Care. Kierując się zasadą zrównoważonego
rozwoju zapewnia bezpieczeństwo ekologiczne oraz zachowuje walory przyrodnicze
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otaczającej przestrzeni.

sko

NOVOL przyczynił się do kształtowania współodpowiedzialności za stan środowiska budując
dopalacz termiczny z regeneracją ciepła – urządzenie, które nie tylko ogranicza emisję lotnych
związków organicznych, ale pozwala również wykorzystać energię odpadową z procesów przemysłowych i procesów spalania. Inwestycja ta ma
charakter nowatorski i jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, które po zakończeniu realizacji nie
generuje zysków. Jego jedynym założeniem jest
poprawa stanu środowiska, ograniczenie uciążliwości oraz negatywnych wpływów działalności
przedsiębiorstwa na środowisko.
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NOVOL BEZ BARIER

praca dla niepełnosprawnych
Wyrazem troski o kwestie społecznej odpowiedzialności jest nasz oddział Manu Service. Zapewnia on miejsca pracy osobom z niepełnosprawnością intelektualną, do tej pory nie mającym możliwości podjęcia pracy zawodowej lub bezrobotnym. Dzięki temu odnaleźli oni
sens życia i możliwość rehabilitacji poprzez aktywność zawodową.
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
NOVOL został uhonorowany prestiżową Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, przyznaną w kategorii ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu. Nasze działania zostały docenione przez niezależne organizacje:
zostaliśmy laureatami konkursu Przedsiębiorca Roku, organizowanego przez Ernst
& Young. Nagroda ta jest dla nas szczególnie ważna, gdyż przyznano ją w uznaniu
wyjątkowej odpowiedzialności prowadzonego biznesu oraz za zrozumienie i pomoc
ludziom niepełnosprawnym. Ponadto jesteśmy laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień takich jak: Przedsiębiorstwo Fair Play, Perły Polskiej Gospodarki, Gazele
Biznesu, Lodołamacze, Polski Sukces i Firma Roku.
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NOVOL

z pasją do SPORTU

Bliski jest nam duch rywalizacji, pasja i energia tkwiąca w sporcie dlatego
jesteśmy partnerem wielkich wydarzeń sportowych. Wspieramy rajdy
samochodowe Mistrzostw Polski, m.in. rajdowy duet załogi TVN Turbo
Łukasz Byśkiniewicz – Maciej Wisławski. Współpracujemy również
z Polskim Związkiem Motorowym wspierając jego aktywność na płaszczyźnie wyścigów pojazdów zabytkowych.
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MISJA

EDUKACYJNA

Akademia NOVOL wspiera sektor edukacji zawodowej, by lepiej odpowiadał na potrzeby rynku pracy.
Pomagamy budować wizerunek oraz zwiększać perspektywy jakie daje zawód lakiernika. Co roku na Turnieju
Młodych Lakierników testujemy wiedzę i umiejętności młodzieży popularyzując profesjonale podejście do
tego zawodu. Wspieramy szkoły w tworzeniu nowych kierunków nauczania dla przyszłych lakierników.

NOVOL

na targach
NOVOL każdego roku bierze udział
w prestiżowych imprezach targowych
na całym świecie. Odwiedzamy wiele
krajów, na wszystkich kontynentach.
Jesteśmy m. in. we Frankfurcie, Dubaju, Pekinie, Moskwie czy Los Angeles.
Promujemy wszystkie linie, oferujemy
produkty dopasowane pod konkretne,
najbardziej wymagające rynki.
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PAŁAC MIERZĘCIN

Zakupiony w 1998 roku zrujnowany neogotycki pałac, został całkowicie odbudowany, dzięki czemu
uratowana została perełka wśród zabytków. Na szczególną uwagę zasługuje kompleks parkowy
i winnica, które dzięki pracom rewaloryzacyjnym przywrócone zostały do dawnej świetności.
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URATOWANY

ZABYTEK

PL

NOVOL Sp. z o.o.
PL 62-052 Komorniki
ul. Żabikowska 7/9
tel. (+48) 61 810 98 00

facebook.com/novolPL
NOVOL.PL

WYDANIE: V.2017
Zastrzegamy sobie prawo do błędów drukarskich.

