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Pracujemy na Twoje zadowolenie. NEXBAU to jedna z największych firm produkujących stolarkę otworową 

na terenie Wielkopolski. Od niemal 20 lat rozwijamy swoją działalność w trosce o najwyższą jakość oferowanych produktów 

oraz zadowolenie naszych klientów. Mamy własną sieć biur handlowych w największych miejscowościach w województwach 

wielkopolskim i lubuskim oraz licznych partnerów współpracujących z nami na terenie kraju i za granicą.

Lata doświadczeń w produkcji stolarki budowlanej, kompleksowość oferty i bogate wzornictwo naszych produktów pozwalają 

na zaspokojenie potrzeb zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Zapewniamy profesjonalne doradztwo na każdym 

etapie realizowanego zamówienia oraz pełną obsługę posprzedażową. Ustalenia dotyczące zamówienia oraz harmonogram prac 

zawieramy w podpisywanych umowach, tak aby nasi klienci mieli pewność, że otrzymają dokładnie to, co zamówili. Wszystkie 

oferowane przez nas produkty są objęte gwarancją.

Dlaczego NEXBAU? Współpraca z NEXBAU to dobra inwestycja. Od prawie 20 lat rozwijamy się i doskonalimy produkty 

w trosce o zadowolenie naszych klientów. Nowoczesny park maszynowy i sprawdzeni dostawcy gwarantują, że produkty NEXBAU 

charakteryzują się doskonałą jakością, co potwierdzają uzyskane atesty oraz zdobyte certyfikaty i wyróżnienia. Nad całością produkcji 

czuwają wysokiej klasy specjaliści i technologowie. Wdrażając w firmie system Lean Manufacturing, zoptymalizowaliśmy produkcję, 

dzięki czemu ciągle podwyższamy jakość produkowanych przez nas wyrobów i rozszerzamy asortyment produktów. Jesteśmy zawsze 

otwarci na innowacyjne rozwiązania i staramy się wprowadzać je do naszej oferty.

NEXBAU to solidny i godny zaufania partner. Na każdym etapie działamy zgodnie z ustalonym harmonogramem, co pozwala zaplanować 

prace i oszczędzić czas, a gwarancję dotrzymania uzgodnionych terminów zawieramy w umowie z klientem. Nasi handlowcy, którzy 

nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, pomogą dokonać trafnego wyboru produktów i wskażą rozwiązania adekwatne do charakteru 

obiektu i funkcji, jakie ma pełnić.

WSPółPrAcA Z NEXBAU TO gWArANcJA SOLiDNOści i ZADOWOLENiA!

Produkujemy stolarkę okienną i drzwiową z PcV, aluminium, drewna oraz drewna połączonego 

z aluminium. W ofercie mamy także drzwi wewnętrzne, bramy garażowe i przemysłowe oraz 

rolety, markizy i ogrodzenia.
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Solens. Stolarka drewniana NEXBAU, znana pod nazwą Solens, jest adresowana do najbardziej wymagających klientów, ceniących 

walory estetyczne oraz wysoką jakość. Produkty Solens, dostępne w wielu wzorach, łączących cenioną przez klientów tradycyjną formę 

z najnowszymi trendami na rynku, stanowią najlepszą wizytówkę domu. Wytwarzane są jedynie z wysokogatunkowych rodzajów 

drewna, takich jak meranti, modrzew, sosna syberyjska czy dąb. 

Stolarka drewniana. Okna i drzwi drewniane NEXBAU to propozycja dla 

tych, którym zależy na stworzeniu wyjątkowej atmosfery wnętrza. łączą w sobie 

bogate wzornictwo i nowoczesność, dzięki czemu doskonale nadają się zarówno 

do tradycyjnych, jak i nowoczesnych budynków. Projektujemy także nadające 

domowi niepowtarzalny charakter okna i drzwi na indywidualne zamówienie oraz 

rekonstruujemy zabytkową stolarkę do pałaców, dworków i rezydencji, której 

wykończenie jest wykonywane ręcznie z najwyższą troską o każdy detal.

Stolarka drewniano-aluminiowa. Okna i drzwi NEXBAU 

wykonane w systemie drewniano-aluminiowym to najnowsze osiągnięcie 

konstrukcyjne, stworzone na potrzeby współczesnej architektury, która stawia coraz 

to nowe wyzwania. Poprzez zastosowanie wewnętrznego drewnianego szkieletu 

konstrukcyjnego z zewnętrzną lekką konstrukcją aluminiową produkt ten łączy w sobie 

zalety tak wysoko cenione przez klientów. Stolarka drewniano-aluminiowa NEXBAU 

nadaje domowi ciepłą atmosferę, a jednocześnie jest łatwa w utrzymaniu, gdyż nie 

wymaga konserwacji oraz ma mniejszą wrażliwość na warunki atmosferyczne.

Solens
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Okna angielskie, francuskie i holender-
skie. Na indywidualne zamówienia NEXBAU oferuje swoim 

klientom okna w systemach angielskim, francuskim i holender-

skim. Dopasowane do wymagań i potrzeb klienta, wykorzystu-

jące formy typowe dla wybranego stylu, a jednocześnie łączą-

ce w sobie rozwiązania adekwatne do charakteru europejskiej  

i lokalnej architektury. Szeroka gama kolorystyczna, bogaty 

wybór wzorów oraz olbrzymi wachlarz okuć sprawiają, że nasi 

klienci otrzymują doskonały produkt na lata.

PCV Okna. Okna z tworzyw sztucznych są niezwykle trwałe, mało wymagające w użytkowaniu oraz odporne na wilgoć i trudne warunki 

atmosferyczne. Okna NEXBAU są produktem w pełni ekologicznym i przyjaznym dla zdrowia, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości 

profili, mających atesty higieniczne. Produkty NEXBAU możemy dostosować do indywidualnych wymagań klienta, np. ułatwiając życie 

osobom niepełnosprawnym czy też zabezpieczając okna w pokoju dziecięcym lub hotelowym przed niekontrolowanym otwarciem. 

Nowoczesna linia produkcyjna, wykorzystanie najlepszych komponentów oraz doświadczona kadra to gwarancja sukcesu i zadowolenia 

z produktów NEXBAU.

Drzwi. Drzwi PcV produkowane w firmie NEXBAU to 

doskonałe połączenie solidności, bezpieczeństwa i elegancji. Są 

niezwykle trwałe, praktyczne oraz łatwe w utrzymaniu, dzięki 

czemu świetnie sprawdzają się w każdych warunkach. Wysoka 

jakość komponentów dostarczanych przez światowe marki, 

szeroki asortyment okuć oraz możliwość zastosowania bogatej 

gamy wypełnień drzwiowych sprawiają, że nasze produkty 

doskonale dopasowują się do każdego domu. Produkcja drzwi 

NEXBAU oparta na nowoczesnym parku maszynowym gwarantuje 

najwyższą jakość i zadowolenie z ich użytkowania przez lata.
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Zalety aluminium. Systemy aluminiowe pozwalają na tworzenie wielu 

oryginalnych form w dużej i małej architekturze. Szeroka gama profili gwarantuje 

otrzymanie bardzo nowoczesnych i wytrzymałych konstrukcji. Aluminium pozwala 

urzeczywistnić wizje architektoniczne dotyczące przeszkleń budynków, nieosiągalne 

w innych systemach stolarki. Dzięki zastosowaniu profili z przekładką termiczną, tak 

zwanych profili „ciepłych”, oraz szyb o podwyższonej izolacyjności termicznej, konstrukcje 

aluminiowe charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem izolacyjności.

Konstrukcje ALU. Produkty aluminiowe NEXBAU to 

idealne rozwiązanie pozwalające na zabudowę dużych przestrze-

ni w praktyczny, a jednocześnie indywidualny sposób. Doskonale 

nadają się do budowy dużych konstrukcji, ogrodów zimowych 

czy łączników między budynkami. Poprzez zastosowanie szla-

chetnego połączenia szkła i stali nierdzewnej w konstrukcjach 

całoszklanych, można w nowoczesny sposób aranżować prze-

strzeń wewnętrzną budynków, gwarantując maksymalne wyko-

rzystanie przestrzeni. Kompatybilność konstrukcji z systemami 

okiennymi oraz drzwiowymi umożliwia swobodne projektowanie 

elewacji.

Fasady szklane. Nowoczesna architektura stawia coraz 

wyższe wymagania estetyczne i funkcjonalne projektowanym 

obiektom. Konstrukcje fasad szklanych NEXBAU to nowoczesność 

oraz swoboda tworzenia i kształtowania brył. Proponowane przez 

nas rozwiązania pozwalają na maksymalne doświetlenie obiektu 

przy zachowaniu optymalnej ochrony zewnętrznej budynku przed 

czynnikami atmosferycznymi.

Okna i drzwi. Okna i drzwi aluminiowe NEXBAU to praktyczne i dobrze przemyślane rozwiązania. Dzięki zastosowaniu bogatej 

gamy kolorów i kształtów podkreślają niepowtarzalną formę budynku. Trwałość, łatwość w utrzymaniu i optymalny poziom zabezpieczenia 

zapewniają maksymalnie komfortowe i bezpieczne użytkowanie. Szeroka gama specjalistycznych okuć sprawia, że idealnie nadają się 

do zastosowania w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej, salonach sprzedaży oraz galeriach handlowych. 
ALU
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Przemysłowe. Bramy przemysłowe NEXBAU to połączenie 

wysokiej jakości z funkcjonalnością i bezpieczeństwem – wykonane 

z trwałych materiałów, na indywidualne zamówienie klienta, ze 

szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia. Oferujemy bramy 

segmentowe i rolowane, które mogą być montowane zarówno w nowych, 

jak i już istniejących obiektach, a ich estetyka doskonale komponuje się 

z charakterem budynku.

Doki. Doki i rampy przeładunkowe NEXBAU to praktyczne  

i dobrze przemyślane rozwiązanie, które zapewni szybki i sprawny 

przeładunek towarów. Wyposażone w kompletne systemy ułatwiające 

pracę magazynów, umożliwiają pełne wykorzystanie przestrzeni 

magazynowej, zapewniając bezpieczeństwo i komfort pracy. Są w pełni 

zautomatyzowane i doskonale zabezpieczone przed oddziaływaniem 

warunków atmosferycznych, dlatego stanowią idealne rozwiązanie dla 

każdej firmy.

Bramy. rozumiemy, że brama powinna pełnić funkcję nie tylko 

zabezpieczającą, ale stanowić też estetyczne dopełnienie otoczenia 

domu. Szeroki wybór produktów oferowanych przez NEXBAU to 

połączenie jakości i bezpieczeństwa z ciekawym wzornictwem  

i komfortem. W swojej ofercie mamy bramy wjazdowe, garażowe 

(uchylne i segmentowe), pełen asortyment bram przemysłowych oraz 

bogaty wybór automatyki.

garażowe. Podobnie jak drzwi wejściowe, bramy garażowe 

mogą stać się wizytówką domu. Dostępne w bogatej kolorystyce  

i różnorodnym wzornictwie, dzięki czemu można je idealnie dopasować 

do architektury budynku oraz dobrać kolorystycznie i stylowo do 

stolarki okiennej i drzwiowej. W produkcji bram garażowych 

wykorzystywane są nowatorskie rozwiązania techniczne, tak by 

produkty odpowiadały aktualnym trendom i spełniały wymagania 

naszych klientów.

Bramy
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Sprawdzone rozwiązania. 
W naszej ofercie posiadamy napędy do bram 

przesuwnych oraz rozwiernych. Automatyka 

NEXBAU to sprawdzone mechanizmy  

i pewne rozwiązania techniczne zapewniające 

bezawaryjne i bezproblemowe działanie bram 

i szlabanów przez długie lata. Zamontowanie 

rekomendowanych przez nas produktów, 

odpowiednio dobranych i dostosowanych 

do przeznaczenia, uczyni życie bardziej 

komfortowym i bezpiecznym. 

Płoty kute. Dobór odpowiedniego płotu, który będzie idealnym 

uzupełnieniem całej kompozycji przestrzennej otoczenia domu, jest sprawą 

niezwykle ważną. Dobrze dobrane ogrodzenie jest jednocześnie doskonałym 

podkreśleniem wizerunku całości oraz indywidualnego charakteru posesji. 

Bogaty asortyment wzorów, niebanalna paleta kolorów i dbałość  

o najmniejszy detal to oferta NEXBAU dla wymagających klientów.  

Ogrodzenia panelowe. Ogrodzenia panelowe to praktyczne 

rozwiązanie dla obiektów przemysłowych, szkół oraz budynków użyteczności 

publicznej. Wykonane ze spawanych prętów, ocynkowane, zabezpieczone 

antykorozyjnie, gwarantują trwałość przez lata. Dzięki ciągłemu wdrażaniu 

nowych wzorów staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów  

i zapewnić im optymalne rozwiązania stosownie do przeznaczenia i funkcji, 

jaką ma pełnić ogrodzenie.

W naszej ofercie znajdują się również ogrodzenia wykonane z ozdobnych 

przęseł, które dzięki swoim walorom estetycznym będą doskonałym 

dopełnieniem wyglądu posesji, jak i ciekawą alternatywą dla droższych 

ogrodzeń kutych.

Bramy wjazdowe, szlabany. Oprócz walorów estetycznych przy wyborze bram wjazdowych i szlabanów liczy się 

niezawodność i trwałość produktów – ze względu na ich intensywną eksploatację. NEXBAU oferuje asortyment bram wjazdowych  

i szlabanów w wielu wariantach, dzięki czemu bez problemu można dobrać odpowiedni model w zależności od umiejscowienia, liczby 

cykli dziennych lub sposobu otwierania. Na każdym etapie służymy fachowym doradztwem oraz pomocą w wyborze odpowiednich 

rozwiązań zgodnych z przeznaczeniem produktu.

fot. © Firma WiśNiOWSKi

fot. © Firma WiśNiOWSKi

Ogrodzenia

fot. © Firma WiśNiOWSKi fot. © Firma WiśNiOWSKi
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rolety na każdą porę roku. Okno przepuszcza znaczne ilości promieni 

słonecznych, co latem prowadzi do nadmiernego nasłoneczniania pomieszczeń. Dzięki 

zastosowaniu rolet zewnętrznych można w łatwy sposób ograniczyć ten niepożądany efekt. 

rolety zewnętrzne odbijają promienie słoneczne już przed szybą, nie dopuszczając do nagrzania 

się wnętrza pomieszczenia.

Z kolei zimą, okna stanowią jedno z głównych źródeł strat ciepła w budynku (od 15 do 25%). 

Zamontowanie rolety powoduje natomiast, iż między oknem a pancerzem rolety powstaje 

poduszka powietrzna, która działa jak dodatkowa warstwa izolująca. W okresie zimowym rolety 

zewnętrzne odczuwalnie zmniejszają zapotrzebowanie budynku na energię, co przekłada się na 

niższe koszty ogrzewania.

rolety. Ważnym elementem w kreowaniu nastroju wnętrza jest światło. Dzięki 

roletom NEXBAU można nie tylko sterować jego natężeniem, ale również podnieść 

atrakcyjność i bezpieczeństwo domów i mieszkań. rolety chronią przed niekorzystnymi 

czynnikami atmosferycznymi, poprawiają izolację termiczną i akustyczną mieszkań, 

stanowią również, w podstawowym stopniu, zabezpieczenie antywłamaniowe. 

Wyposażone w wygodne systemy sterowania zapewnią wysoki komfort użytkowania  

i pełne zadowolenie z dokonanego zakupu.

Automatyka. Automatyka w ofercie NEXBAU to wygodne rozwiązania techniczne 

umożliwiające dowolną konfigurację sterowania roletami, markizami i żaluzjami  

w systemie przewodowym lub radiowym. Wysokiej jakości produkty gwarantują komfort 

i zadowolenie klientów przez lata.

Markizy. Dzięki swoim niepowtarzalnym walorom estetycznym markizy oferowane przez NEXBAU wzbogacą każdy obiekt.  

Doskonale chronią przed słońcem i stanowią ciekawą alternatywę dla powszechnie stosowanych parasoli. Duże możliwości konstrukcyjne 

sprawiają, że znajdą zastosowanie zarówno w restauracjach, jak i ogródkach kawiarnianych. W swojej ofercie mamy również specjalne 

markizy wykorzystywane do ochrony ogrodów zimowych przed intensywnym słońcem.

Markizy
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