
Oferta współpracy 
od producenta akcesoriów samochodowych  

 

 
 

 Firma NataNiko jest producentem nakładek na progi, progi wewnętrzne, zderzaki i zderzaki 
ze wzornikiem ze stali nierdzewnej od 2002 r., a także naklejek progowych i zderzaka z folii 
węglowej 3D. 

Jakość produktów zapewniają tylko najlepsze materiały - wysokostopowa stal nierdzewna i 
taśma samoprzylepna marki 3M VHB (USA) i Lohmann (Niemcy). 

Z przyjemnością oferujemy produkty trzech rodzajów: «Individual(Standart)», «Premium», 
«Elite». 

Produkcja klasy «Individual(Standart)» (nakładki na progi) jest to linia 
wyrobów charakteryzujących się wysoką jakością w niskiej cenie i zapewniająca wyjątkowy wygląd 
i praktyczność w eksploatacji. 

Produkcja klasy «Premium»  (nakładki na progi, progi wewnętrzne, zderzaki i 
zderzaki ze wzornikiem) - wyróżniają się ekskluzywnym wyglądem i niepowtarzalnym 
wzornictwem. Oni przyciągają naszych klientów przez ich funkcję ochronną podczas wsiadaniu i 
wysiadaniu pasażerów, a także jako element designe. 

Produkcja klasy «Elite» (nakładki na progi, zderzaki ze wzornikiem «DOUBLE») – 
wykonane z włoskiej dekoracyjnej stali nierdzewnej najwyższej jakości o unikalnym wzorze. 

 
Naklejki na progi i zderzaki z folii węglowej 3D – przeznaczony do ochrony lakieru nadwozia 

i nadaje ekskluzywny wygląd samochodowi. 
 

Dostarczamy nasze produkty do wielu dealerów samochodowych, sklepów internetowych i 
studiów tuningowych z krajów WNP, Europy, USA, Kanady i Izraela. Nasza firma jest stałym 
uczestnikiem międzynarodowego salonu samochodowego SIA — produktów prezentowanych na 
wystawach, uznanych za najlepsze w dziedzinie tuningu samochodowego i wielokrotnie 
nagradzanych dyplomami za wysoką jakość. W 2010 roku Nata Niko zdobyła nagrodę i dyplom 
„TOP-9” najlepszej firmy w branży. Wszystkie produkty posiadają szereg patentów i certyfikatów 
wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Techniczny Komitet Standaryzacji. 

Jesteśmy jedyną firmą na Ukrainie, która zapewnia swoim partnerom ponad tysiąc zdjęć z 
kodami produktów do wizualizacji produktów. Nasza firma ma największy magazyn wyrobów 
gotowych w Europie. Zapewniamy bezpłatne wzorce produktów ze stoiskiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Individual(Standart) 
Nakładki na progi. 
 

 Stal nierdzewna o grubości 0,4 mm. 
 Napisy na 2-ch przednich nakładkach, jaki są  
nanoszone metodą szlifowania. 
 Powierzchnia matowa. 
 Dwustronna taśma klejąca  Lohmann (Niemcy). 
 Prosta i łatwa instalacja. 
 Odporność na uszkodzenia mechaniczne. 
 Białe pudełko. 

 
 
 

Premium 
Nakładki na progi. 
 

(na  życzenie klienta wyrób może być pokryty folią 
węglową) 
 

 Stal nierdzewna wysokostopowa 
o grubości 0,5 mm. 
 Napisy na przedniej i tylnej nakładce nanoszone metodą 

szlifowania. 
 Powierzchnia jest kombinowana (błyszcząca-matowa).  
 Dwustronna taśma klejąca  3M VHB (USA) lub 

Lohmann (Niemcy). 
 Prosta i łatwa instalacja. 
 Żółte pudełko. 

 
 
 

Premium 
Nakładki na progi wewnętrzne . 
 

(na  życzenie klienta wyrób może być pokryty folią 
węglową) 
 

 Stal nierdzewna wysokostopowa 
o grubości 0,5 mm. 

 Napisy na nakładkach są nakładane metodą szlifowania. 
 Zestaw zawiera dwie nakładki, które się mocują 

na wewnętrznych plastikowych progach samochodu. 
 Powierzchnia jest kombinowana (błyszcząca-matowa). 
 Dwustronna taśma klejąca 3M VHB (USA) lub 

Lohmann (Niemcy). 
 Prosta i łatwa instalacja. 
 Żółte pudełko. 

 
 
 



Uniwersalne 

 
Nakładki na progi. 

 
 Stal nierdzewna wysokostopowa. 
 Napisy na nakładkach są nakładane metodą szlifowania. 
 Zestaw zawiera nakładki. 
 Dwustronna taśma klejąca Lohmann (Niemcy). 
 Białe pudełko. 
 
Wykonywane są w dwóch rozmiarach: 
• 507mm x 31mm-2 szt. 
• 545mm x 45mm-2 szt. 
 
 

Premium 
 
Nakładki na zderzaki. 
 
(na  życzenie klienta wyrób może być pokryty 
folią węglową) 
 

 Stal nierdzewna wysokostopowa 
O grubości 0,8 mm.  

 Powierzchnia matowa. 
 Dwustronna taśma klejąca 3M VHB (USA) lub 

Lohmann (Niemcy). 
 Prosta i łatwa instalacja. 
 Żółte pudełko. 

 
 

Premium 
Nakładki na zderzaki ze wzornikiem. 
 
(na  życzenie klienta wyrób może być pokryty 
  folią węglową) 
 

 Stal nierdzewna wysokostopowa 
o grubości 0,8 mm. 

 Zagięcie nakładki zamyka krawędź zderzaka, 
chroniąc powierzchnię przed zadrapaniami. 

 Powierzchnia matowa. 
 Dwustronna taśma klejąca 3M VHB (USA) lub 

Lohmann (Niemcy).  
 Prosta i łatwa instalacja. 
 Żółte pudełko. 

 
 
 
 



 

Elite 
 Nakładki na progi. 

 
 Dekoracyjna stal nierdzewna z wyjątkowym 

reliefem o grubości 0,6 mm 
 Dwustronna taśma klejąca 3M VHB (USA) lub 

Lohmann (Niemcy). 
 Prosta i łatwa instalacja. 
 Żółte pudełko. 

 
 
 

Elite 
Nakładki na zderzaki  
ze wzornikiem «DOUBLE». 
 

 Wykonany z dwóch arkuszy dekoracyjnej stali 
nierdzewnej, sklejonych ze sobą i ma 
wyjątkowy relef o grubości 1,1 mm. 

 Dwustronna taśma klejąca 3M VHB (USA) lub 
Lohmann (Niemcy). 

 Prosta i łatwa instalacja. 
 Żółte pudełko. 

 
 

Naklejki na progi i zderzaki samochodowe z folii węglowej 3D. 

 
 Przeznaczona do ochrony lakieru. 
 Wykonane w kolorze czarnym i szarym. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

W obecności są ponad dwa tysiące produktów, które stale się uzupełniają. 
W sprawie dostępności i asortymentu prosimy o kontakt z naszymi menedżerami. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.nata-niko.com 
Zapewniamy bezpłatne materiały fotograficzne i próbki produktów ze stoiskiem. 

Tworzymy sieć dealerów. 
 
 
 
 
 

Firma «NataNiko» 
http://www.nata-niko.com 

E-mail: info@nata-niko.com 
+38(044)599-57-31 
+38(067)405-79-91 

ul. Woskreseńska, 14-e, biuro 1, 
Kijów, Ukraina. 


