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Enovio Sp.Z.o.o projektant produktów i mebli miejskich 

wyposażonych w fotowoltaikę

Zieta Prozessdesign  projektant grafiki 3d

Szwarc Design  projektant produktu

absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 

kierunek: wzornictwo przemysłowe

finalistka konkursu Young Design 2018

finalistka konkursu Wrocławska Magnolia na najlepszy 

projekt dyplomowy / 3 miejsce

finalistka konkursu One Day Design Challange / 3 

miejsce

finalistka konkursu na zaprojektowanie stanowisk 

obwoźnych dla miasta Krakowa / 3 miejsce

Praca

Praktyki

Edukacja

Konkursy



MEBLE MIEJSKIE

Projekt zestawu mebli miejskich, które projektowa-
łam podczas pracy w f irmie Enovio.  Meble są wy-
posażone w ogniwa fotowoltaiczne, dzięki  czemu 
mogliśmy zastosować dodatkowe fu nkcjonal ności  
w przestrzeni publicznej, tj.  oświetlenie, możliwość 
ładowania urządzeń elektronicznych oraz podłącze-
nia do WiFi.
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Produkt jest przeznaczony do słonecznych przestrzeni takich 
jak nowoczesne tarasy hotelowe, balkony czy minimalistyczne 
ogrody. Fotel został zaprojektowany tak, aby uży tkownik podczas 
odpoczynku, mógł również korzystać z ulubionych urządzeń 
elektronicznych, takich jak; tablet, telefon czy zestaw głośników.   
Dodatkowymi elementami fotela jest regulowany stolik oraz wodo-
odporna mata zwiększająca komfort siedzenia. 

FOTEL OGRODOWY





zestaw wyposażenia do łazienki

NUA to kompleksowe rozwiązanie umywalki,  które zaprojektowałam wraz  
z Pawłem Lasotą i Anną Pach-Rudnicką. Produkt jest przeznaczony do różne-
go rodzaju przestrzeni publicznych - hoteli, restauracji, galerii handlowych, 
a nawet przychodni i  szpitali.  Zestaw składa się z owalnej ceramicznej 
misy, podłużnego subtelnego lustra, kranu oraz minimalistycznej obudowy, 
która jest łatwa w utrzymaniu czystości. Umywalka została zaprojektowane  
w taki sposób, by tworzyć spójną całość, ukrywając przy tym nieestetyczne 
części hydrauliczne.  Projekt jest w trakcie realizacji.

NUA PUBLIC



MEBLE MIEJSKIE

Projekt zestawu mebli miejskich, które projektowa-
łam podczas pracy w f irmie Enovio.  Meble są wy-
posażone w ogniwa fotowoltaiczne, dzięki  czemu 
mogliśmy zastosować dodatkowe fu nkcjonal ności  
w przestrzeni publicznej, tj.  oświetlenie, możliwość 
ładowania urządzeń elektronicznych oraz podłącze-
nia do WiFi.
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zestaw wyposażenia do łazienki

Kolejną wersją projektu jest zestaw Nua Home, dedyko-
wany klientom indywidualnym oraz przestrzeniom pry-
watnym. Zestaw został wyposażony w lustro, któego wy-
sokość klient może dostosowywać do własnych potrzeb.  
Projekt jest w trakcie wykonywania prototypów i te-
stowania. 

NUA HOME



MEBLE MIEJSKIE

Projekt zestawu mebli miejskich, które projektowa-
łam podczas pracy w f irmie Enovio.  Meble są wy-
posażone w ogniwa fotowoltaiczne, dzięki  czemu 
mogliśmy zastosować dodatkowe fu nkcjonal ności  
w przestrzeni publicznej, tj.  oświetlenie, możliwość 
ładowania urządzeń elektronicznych oraz podłącze-
nia do WiFi.
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Stół ogrodowy dla Firmy Enovio, został zaprojektowany 
w celu nadania dodatkowych funkcji klasycznym meblom 
ogrodowym. Projekt jest klasyczny w formie, przez co 
pasuje do przestrzeni ogrodowych jak i minimalistycz-
nych nowoczesnych tarasów. Wykorzystuje energię 
słoneczną i umożliwia ładowanie telefonów, tabletów i 
innych urządzeń. Wysuwana nakładka ładująca chroni 
urządzenia przez zalaniem płynami. 

STÓŁ OGRODOWY
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HUŚTAWKA

Huśtawka fotowoltaiczna zapewnia komfort podczas 
odpoczynku oraz stanowi estetyczny element deko-
racyjny ogrodu. Dach osłania uży tkownika przed pro-
mieniami słonecznymi dodatkowo wykorzystując je 
do wy tworzenia energi. Dzięki temu uży tkownik może 
wypoczywać korzystając z głośników, telefonu oraz 
dostępu do WI-Fi. 
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MEBLE MIEJSKIE



Projekt koncepcyjny zaparzacza do herbaty, dla uży t-
kowników którzy cenią sobie dobrze zaparzonony 
napar. Produkt składa się z dwóch części, zbiornika  
wyposażonego w grzałkę oraz przelewu na gotową 
herbatę. Czajnik został zaprojektowany tak, aby można 
było ustawić odpowiednią temperaturę wody, długość 
parzenia harbaty oraz podtrzymywanie temperatury 
naparu.

ZAPARZACZ DO HERBAT Y



MEBLE MIEJSKIE

Projekt zestawu mebli miejskich, które projektowa-
łam podczas pracy w f irmie Enovio.  Meble są wy-
posażone w ogniwa fotowoltaiczne, dzięki  czemu 
mogliśmy zastosować dodatkowe fu nkcjonal ności  
w przestrzeni publicznej, tj.  oświetlenie, możliwość 
ładowania urządzeń elektronicznych oraz podłącze-
nia do WiFi.
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Projekt realizowany przy współpracy z firmą KROSS. 
Rower miejski,  którego rama została wykonana ze 
sklejki.  Jego główną zaletą jest walor estetyczny, 
spełniający przy tym wszelkie wymagania uży tkowe i 
funkcjonalne produktu. Rower został przystosowany 
do jazdy po mieście, poprzez zastosowanie odpowied-
nich komponentów, które zapewniają bezpieczeństwo 
kierującym. Specy ficzna geometria ramy, umożliwia 
utrzymanie prostej, wygodnej pozycji ciała.

ROWER MIEJSKI



MEBLE MIEJSKIE

Projekt zestawu mebli miejskich, które projektowa-
łam podczas pracy w f irmie Enovio.  Meble są wy-
posażone w ogniwa fotowoltaiczne, dzięki  czemu 
mogliśmy zastosować dodatkowe fu nkcjonal ności  
w przestrzeni publicznej, tj.  oświetlenie, możliwość 
ładowania urządzeń elektronicznych oraz podłącze-
nia do WiFi.
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SENSOR

Projekt obudowy czujnika, którego zadaniem jest badanie 
mierzalności widowni wokół nośnika reklamowego. Sensor 
jest wyposażon w ogniwa fotowoltaiczne, a jego obudowa 
została zaprojektowana tak ,  aby elementy elektroniczne 
miały zapewnioną odpowiednią izolacje i  wentylacje, w celu 
uniknięcia przegrzania. 



MEBLE MIEJSKIE

Projekt zestawu mebli miejskich, które projektowa-
łam podczas pracy w f irmie Enovio.  Meble są wy-
posażone w ogniwa fotowoltaiczne, dzięki  czemu 
mogliśmy zastosować dodatkowe fu nkcjonal ności  
w przestrzeni publicznej, tj.  oświetlenie, możliwość 
ładowania urządzeń elektronicznych oraz podłącze-
nia do WiFi.
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WIESZAK ROWEROWY

Projekt wieszaka rowerowego został zaprojektowany 
w celu ulepszenia i  poprawy wyglądu poprzegniego 
produktu kl ienta. Zaprojektowałam nowy produkt, 
wyróżniający się fukncjolnością i estetyką. W porów-
nianiu do konkurencyjnych haków rowerowych, klient 
ma możliwość regulacji wysokości podnośnika, perso-
nalizacji koloru, a także nie musi dźwigać  roweru w celu 
zamocowania go przy ścianie. Wieszak można również 
obracać, co zwiększa ilość miejsca w  przestrzeni. 

Projekt wieszaka rowerowego został zaprojektowany 
w celu ulepszenia i poprawy wyglądu poprzegniego 
produktu klienta. Zaprojektowałam nowy produkt, 
wyróżniający się fukncjolnością i  estetyką. W po-
równianiu do konkurencyjnych haków rowerowych, 
klient ma możliwość regulacji wysokości podnośnika, 



MEBLE MIEJSKIE

Projekt zestawu mebli miejskich, które projektowa-
łam podczas pracy w f irmie Enovio.  Meble są wy-
posażone w ogniwa fotowoltaiczne, dzięki  czemu 
mogliśmy zastosować dodatkowe fu nkcjonal ności  
w przestrzeni publicznej, tj.  oświetlenie, możliwość 
ładowania urządzeń elektronicznych oraz podłącze-
nia do WiFi.
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Projekt katalogu produktowego oraz zestawu pikto-
gramów realizowanego dla f irmy zajmującej się wy-
twarzaniem naturalnych kosmetyków - Ministerstwa 
Dobrego Mydła. Katalog został zaprojektowany  w 
sposób minimalistyczny, aby prosto, a zarazem za-
chęcająco przedstawić produkty firmy.

KATALOG PRODUKTOWY I SERIA PIKTOGRAMÓW



MEBLE MIEJSKIE

Projekt zestawu mebli miejskich, które projektowa-
łam podczas pracy w f irmie Enovio.  Meble są wy-
posażone w ogniwa fotowoltaiczne, dzięki  czemu 
mogliśmy zastosować dodatkowe fu nkcjonal ności  
w przestrzeni publicznej, tj.  oświetlenie, możliwość 
ładowania urządzeń elektronicznych oraz podłącze-
nia do WiFi.
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BRANDING

HULA to autorski rodzinny projekt, podczas którego 
zajęłam się oprawą wizualną produktu - ręcznie ro-
bionych kapci wełnianych. Byłam odpowiedzialna za 
zaprojektowanie loga marki,  opakowań, wizy tówek,  
metek produktowych a także materiałów reklamowych 
na rzecz social mediów. Podczas projektu zorganizo-
wałam również sesję zdjęciową prezentującą produkty.  



MEBLE MIEJSKIE

Projekt zestawu mebli miejskich, które projektowa-
łam podczas pracy w f irmie Enovio.  Meble są wy-
posażone w ogniwa fotowoltaiczne, dzięki  czemu 
mogliśmy zastosować dodatkowe fu nkcjonal ności  
w przestrzeni publicznej, tj.  oświetlenie, możliwość 
ładowania urządzeń elektronicznych oraz podłącze-
nia do WiFi.
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PLAKAT Y I  POCZ TÓWKI

Seria plakatów i pocztówek została zrealizowana na 
cześć WuWY, wrocławskiego osiedla Werkbundu zreali-
zowanego w Europie na przełomie lat 20tych i 30tych 
minionego stulecia. Mieści się on na wrocławskim osie-
dlu Biskupin. Z okazji rocznicy powstania osiedla wraz 
z wrocławską pracownią Sitodruku, zaprojektowałam 
serię plakatów i pocztówek. 



MEBLE MIEJSKIE

Projekt zestawu mebli miejskich, które projektowa-
łam podczas pracy w f irmie Enovio.  Meble są wy-
posażone w ogniwa fotowoltaiczne, dzięki  czemu 
mogliśmy zastosować dodatkowe fu nkcjonal ności  
w przestrzeni publicznej, tj.  oświetlenie, możliwość 
ładowania urządzeń elektronicznych oraz podłącze-
nia do WiFi.
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Kontakt

e-mail: wozniakowska.anna@gmail.com

telefon:  513 792 063

www.annawozniakowska.pl


