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Jesteśmy zespołem specjalistów. Projektujemy 
wzornictwo produktów, obudów urządzeń oraz maszyn. 
Tworzymy od blisko dekady.

9 LAT DOŚWIADCZENIA
   > 50       ZREALIZOWANYCH

OBUDÓW 
DLA 30 MAREK



WOJCIECH
               SZWARC

Jestem współzałożycielem i głównym projektantem wzornictwa w SZWARC_. Specjalizuję 

się w projektowaniu dla przemysłu. Bardziej niż ukończone szkoły czy wygrane konkursy 

cenię sobie praktyczne doświadczenie. Moja codzienna praca to tworzenie innowacyjnych 

rozwiązań, projektowanie wzornictwa produktów, maszyn oraz urządzeń specjalistycznych.

Na rynku funkcjonuję już od 11 lat, a jako firma SZWARC_ od 2012 roku. W tym czasie 

zrealizowałem przeszło 50 projektów dla ponad 30 klientów z różnych branż.

W mojej pracy skupiam się na każdym aspekcie produktu. Odpowiadam na cele biznesowe 

Klienta i dbam o unikalny wygląd końcowy produktu. Priorytetem jest dla mnie intuicyjność 

obsługi, ergonomia użytkowania, koszt produkcji. Nie zapominam także o logistyce i zwracam 

uwagę podczas projektowania na łatwość montażu oraz na to, w jakim otoczeniu produkt 

będzie ostatecznie funkcjonował. Myślę o marce, dla której tworzę projekt, patrząc na kontekst 

pozostałych produktów z jej portfolio. Analizuję cykl życia produktu, który projektuję.

Rozumiem potrzeby przedsiębiorców. Jestem współzałożycielem czterech start-upów więc 

wiem, z czym borykają się moi klienci. Obsługuje zarówno małe jak i duże przedsiębiorstwa.



PORTFOLIO



KLIENCI



DORADZTWO WZORNICZE

Wdrożenie nowego produktu jak i rozwój już istniejących to złożony proces.

Pomagamy przedsiębiorstwom podejmować strategiczne decyzje, tak aby 

oferowane produkty zaspokajały konkretne potrzeby i oczekiwania odbiorców, 

jednocześnie odpowiadając na biznesowe cele przedsiębiorstwa.

PROJEKTOWANIE OBUDÓW MASZYN ORAZ URZĄDZEŃ

Potrafimy dla Państwa produktu znaleźć rozwiązania, które będą lepsze niż 

obecne. Wiemy, że świadomie zaprojektowane produkty, cieszą się większym 

uznaniem klientów i przynoszą wymierne korzyści dla producenta. Projektując 

obudowy nadajemy im wizerunek odpowiadający ich zastosowaniu. 

W proponowanych przez nas rozwiązaniach kładziemy duży nacisk na 

intuicyjność, bezpieczeństwo, ergonomię oraz wygodę użytkowania. Projektując 

nie zapominamy o uwzględnieniu ekonomi produkcji. Stopień wykorzystania 

wzornictwa powinien odpowiadać potrzebom biznesowym firmy. 

Dlatego naszą ofertę zawsze dostosowujemy do Państwa potrzeb.

NASZA SPECJALIZACJA



ZADAJEMY PYTANIA

Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów, zbieramy niezbędne informacje, 

które pozwolą nam przygotować się do realizacji projektu. Wiedza jest kluczowym 

czynnikiem pozwalającym odnaleźć kierunek projektowy, odpowiedzieć na wszystkie 

założenia oraz dynamicznie przeprowadzić proces projektowy.

TWORZYMY KONCEPCJĘ

Zebrane informacje pozwalają nam opracować całokształt projektu, określić jego 

stylistykę, funkcjonalność oraz dobrać materiały. Po akceptacji projektu wstępnego, 

przystępujemy do dopracowania szczegółów. 

WDRAŻAMY

Na tym etapie zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji wzorniczej. 

Profesjonalna dokumentacja pozwala uniknąć dodatkowych trudności i problemów 

na etapie realizacji. Nadzorujemy wdrażanie projektu tak, aby klient nie odczuwał 

dyskomfortu związanego z realizacją. Dbamy o każdy detal, ponieważ zależy nam 

na uzyskaniu zamierzonego efektu końcowego.

JAK PRACUJEMY



Podczas współpracy stosujemy jeden z dwóch modeli.

STAŁA WSPÓŁPRACA

Stajemy się dla Państwa partnerem który doradza strategicznie, projektuje 

wzornictwo, współpracuje z działem konstrukcyjnym i nadzoruje wdrożenie 

produktów do produkcji.

WSPÓŁPRACA ZLECENIOWA

Na podstawie wspólnie opracowanych założeń projektowych, tworzymy projekt 

wzorniczy oraz pełnimy rolę nadzoru autorskiego nad wdrożeniem do produkcji.

Optymalny model współpracy wybieramy w zależności od potrzeb 

przedsiębiorstwa oraz specyfiki rynku, do którego kieruje ono swoją ofertę.

MODEL WSPÓŁRACY



DZIĘKUJEMY

Chętnie odpowiemy na państwa pytania 

oraz udzielimy wszelkich informacji 

odnośnie współpracy.

Wojciech Szwarc

projektant wzornictwa

          +48 664 498 921

          w@szwarc.co
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