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Iniekcja Krystaliczna® 
– podsumowanie 2015 r.

W  imieniu Autorskiego Parku 
Technologicznego, będącego 
licencjodawcą technologii In-

iekcji Krystalicznej®, pragniemy ser-
decznie podziękować naszym klientom 
oraz licencjobiorcom za duży wkład 
w osiągnięte w 2015 r. wyniki. 
Powiększenie wartości sprzedanych 
usług, polegających na wykonywaniu 
poziomej i piniowej izolacji przeciwwil-
gociowej, pod marką Iniekcja Krysta-
liczna® było możliwe dzięki zaanga-
żowaniu i  bardzo dobrej współpracy 
połączonej z wymianą doświadczeń. 
Dzięki temu Iniekcja Krystaliczna® od-
powiada na zapotrzebowanie zarówno 
klientów, jak i  licencjonowanych wyko-
nawców. Dzieje się tak, ponieważ jest 
technologią skuteczną, trwałą oraz 
ekologiczną. 
26.11.2015 r. Iniekcja Krystaliczna® 
została uhonorowana tytułem Kreator 
Budownictwa Roku 2015. Wyróżnienie 
to zostało nadane technologii po raz 
pierwszy w 2013 r. 
Traktujemy to osiągnięcie jako zachętę 
do dalszej efektywnej pracy. Mamy jed-
nocześnie świadomość, że nie byłoby 
to możliwe bez wsparcia ze strony li-
cencjobiorców. Dzięki ich kwalifikacjom 
i wysokiej jakości wykonywanych prac 
wizerunek rynkowy Iniekcji Krystalicz-
nej® ma zasłużoną renomę i stale zy-
skuje na znaczeniu. 
Wyrazy uznania ze strony środowi-
ska branżowego oraz klientów sta-
nowią dla Iniekcji Krystalicznej® oraz 
jej licencjobiorców wielką motywację 
i  potwierdzają jej przydatność w  bu-
downictwie jako technologii trwałego 
osuszania obiektów budowlanych z wil-
goci gruntowej. 
W  roku 2016 mija 29 lat od pierw-
szego praktycznego zastosowania tej 
technologii. Do tej pory została apliko-
wana w  tysiącach obiektów budowla-
nych w kraju i za granicą. Jej innowa-
cyjność oraz skuteczność techniczna 
była i jest stale potwierdzana. 

Wyżej wymienione zalety są powodem, 
dla którego Iniekcja Krystaliczna®, 
wraz z  autorem dr. inż. Wojciechem 
Nawrotem, została uhonorowana licz-
nymi wyróżnieniami: złote medale na 
najważniejszych światowych wysta-
wach wynalazków i nowych technologii 
oraz liczne wyrazy uznania w postaci 
dyplomów i  nagród ze strony Rekto-
ra Wojskowej Akademii Technicznej, 
Przewodniczącego KBN, Ministra 
Przemysłu i  Handlu, Ministra Kultury 
i Sztuki, Ministra Obrony Narodowej, 
Ministra Spraw Zagranicznych, Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego, Prezydenta Warszawy, 
Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa (Kreator Budownictwa 
Roku 2013, 2014, 2015). 
Ze względu na renomę marki Iniekcja 
Krystaliczna® oraz mając na uwa-
dze rzetelność praktyki gospodarczej 
oraz dobro klienta, pragniemy przypo-
mnieć, że Iniekcja Krystaliczna® jest 
technologią opracowaną od podstaw 
w Polsce i stosowane w niej materia-
ły iniekcyjne są wytwarzane wyłącz-
nie w Polsce przez jej autorów. 
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Obecnie technologia ta jest wdrażana 
i  rozwijana przez spadkobierców dr. 
inż. Wojciecha Nawrota oraz współ-
autorów rozwiązań patentowych – 
mgr. inż. Macieja Nawrota i Jarosła-
wa Nawrota w  ramach Autorskiego 
Parku Technologicznego. Wyłącznie 
mgr inż. Maciej Nawrot i  Jarosław 
Nawrot, jako licencjodawcy, posiadają 
uprawnienia do udzielania praw licen-
cyjnych i używania chronionego znaku 
towarowego Iniekcja Krystaliczna® 
oraz dystrybucji materiałów iniekcyj-
nych związanych z technologią Iniekcji 
Krystalicznej®. W  przypadku wątpli-
wości co do autoryzacji danej firmy 
wykonawczej należy złożyć zapytanie 
do licencjodawcy. 


