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projekt i realizacja oficjalnej  
strony internetowej, sklepu 
oraz forum dla Katarzyny groniec
www.katarzynagroniec.pl
Do PŁYtY “liStY JUlii“

fruart studio { portfolio Katarzyna Groniec



projekt i realizacja oficjalnej  
strony internetowej
oraz forum dla Katarzyny groniec
www.katarzynagroniec.pl
Do PŁYtY “liStY JUlii“

fruart studio { portfolio Katarzyna Groniec



projekt i realizacja oficjalnej  
strony internetowej, dla
Anity lipnickiej

fruart studio { portfolio Anita lipnicka



projekt plakatu dla zespołu 
Aleksandra Kwaśniewska
and the Belgian Sweets

projekt opakowania na singiel  
Zachodźże słoneczko dla zespołu 
Aleksandra Kwaśniewska
and the Belgian Sweets

projekt strony internetowej 
dla zespołu Aleksandra Kwaśniewska
and the Belgian Sweets

fruart studio { portfolio Aleksandra Kwaśniewska & the Belgian Sweets



projekt materiałów reklamowych, Btl
dla Powiatowego Banku Spółdzielczego

w Strzelinie

projekt i realizacja  
strony internetowej

dla Powiatowego Banku Spółdzielczego
w Strzelinie, www.pbsstrzelin.pl

fruart studio { portfolio Bank Spółdzielczy w Strzelinie



projekt biletu, plakatu,
oraz przewodnika po imprezach
fM2004

fruart studio { portfolio projekty / forum Musicum 2004



Całośćto więcej niż suma częściJuż od ponad 17 lat dbamy o naszych Klientów, których powodzenie jest naszym wspólnym 

sukcesem. Oferta spółek wchodzących w skład Grupy Impel stale się rozwija, obecnie oferu-

jemy m.in.: usługi porządkowo-czystościowe, ochronę mienia, rental, catering, usługi medyczne, 

usługi kadrowo-płacowe, zarządzanie nieruchomościami, cash processing, leasing pracowniczy, 

try&hire oraz doradztwo personalne Realizując te zadania dbamy o maksymalną satysfakcję naszych Klientów. Zaufanie i wiary-

godność w ich oczach jest najwyższym wyróżnieniem jakie stawiamy za cel naszym 

pracownikom. 

Impel S.A. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, tel. (71) 78 09 632, fax (71) 78 09 155      www.impel.pl

bezpłatna infolinia 0800 190 911

Z A U FA N I E  •  W I A R Y G O D N O Ś Ć  •  K O M P L E K S O W O Ś Ć  •  E L A S T Y C Z N O Ś Ć  •  P R O F E S J O N A L I Z M    

Projekt logo, folderu 
korporacyjnego, reklam  
prasowych, banerów,  
bilbordów, citylightów
dla kampanii
/Całość to więcej niż 
suma części/  
dla iMPEl S.A.

fruart studio { portfolio folder / iMPEl S.A.

www.impel.pl



kampania reklamowa tour De Pologne 2008

kampania reklamowa tour De Pologne 2009

reklama prasowa Puma & AfX8010

reklama prasowa traktor Puma

fruart studio { portfolio reklamy prasowe / CASE iH Polska



Adler-Agro, Białystok, tel. 085 7418650  Agrobard, Przytyk, tel. 048 6180910  Agrohandel, 

Legnica, tel. 076 8506495  Agroskład, Ujazd, tel. 044 7192488  Agros-Wrońscy, Strzelce Wielkie,  

tel. 034 3110782  Moto-Agromax, Kielce, tel. 041 3031351  Osadkowski SA, Oława, tel. 071 3135405  

Perkoz Brodnica, tel. 056 4934021   Pol-Agra, Płońsk, tel. 023 6622842  Primator, Czyżew, tel. 086 2755009 

 Raitech, Brzoza k/Bydgoszczy, tel. 052 3810415  Rolmax, Świdnik, tel. 081 7236960  Rolserwis, Płock,  

tel. 024 2629483  Warpol-Agro, Broszków, tel. 025 6414602  Wia-Lan, Tarnów, tel. 014 6293070

www.newholland.com/pl

„Podjąłem decyzję o zakupie kombajnu New Holland  i już dziś, po zakończonym sezonie żniwnym jestem pewien,  że była to trafna decyzja.”

Dziękujemy 
wszystkim, 
którzy zaufali marce
New Holland

T7000 AUTO COMMANDPRZEJMIJ KONTROLĘCiągniki New Holland T7000 Auto Command™ posiadają 

nową bezstopniowa przekładnię napędową (CVT) która wraz 

z innowacyjnym, wielofunkcyjnym podłokietnikiem SIDEWIN-

DER II™, oferuje płynną, bezstopniową regulację prędkości  

w połączeniu z niezwykłą łatwością sterowania i gwarancją  

minimalnego zużycia paliwa.

NAPĘD

Seria T7000 Auto Command skupia się przede wszystkim na 

komforcie i łatwej obsłudze, aby zagwarantować rolnikom mak-

symalny zysk z inwestycji. Właśnie z tego powodu nowa bezstop-

niowa przekładnia napędowa (CVT) drugiej generacji została 

tak udoskonalona, aby maksymalnie wykorzystać możliwości 

nowych silników o większej mocy. Jest ona dostępna w dwóch 

wersjach „Eko”, które są w stanie rozwinąć prędkość 40 km/h  

i 50 km/h przy niskich obrotach silnika (odpowiednio 1450 i 1550  

obrotów na minutę). Dzięki wyjątkowej efektywności spalania 

T7000 Auto Command Range zapewnia maksymalne osiągi  

w transporcie. Przekładnia napędowa CVT łączy w sobie zarów-

no elementy mechaniczne, jak i hydrostatyczne by optymalizo-

wać osiągi, oraz aby maksymalizować wydajność odpowiednio do  

obciążenia silnika, jego prędkości obrotowej oraz prędkości  

pojazdu, równocześnie obniżającdo minimum zużycie paliwa 

podczas pracy. Operator po prostu wybiera żądaną prędkość  

roboczą, a Auto Command automatycznie dostosowuje  

ustawienie prędkości obrotowej silnika i napędu, aby uzyskać 

maksymalną wydajność i optymalne osiągi. TRZY TRYBY PRACY

Auto Command oferuje trzy różne tryby pracy: automatyczny, 

cruise (tempomat) oraz ręczny. Trybem domyślnym jest tryb au-

tomatyczny, w którym operator steruje prędkością ciągnika przy 

pomocy podłokietnika wielofunkcyjnego lub pedału, podczas gdy  

elektronika sterująca ustawia optymalną prędkość obrotową sil-

nika, gwarantującą najniższe zużycia paliwa. Tryb Cruise poszerza 

tę funkcję o przyspieszanie i utrzymywanie ustawionej prędko-

ści (tempomat). W trybie ręcznym natomiast pedał oraz ręczna 

dźwignia służą do regulacji prędkości obrotowej silnika, natomiast 

podłokietnik wielofunkcyjny używany jest do zmiany przełożenia. 
WSZYSTKO POD KONTROLĄ!

KABINA
 
Zaprojektowana przez użytkowników, skonstruowana przez New Holland. 

To kabina Horizon™ spełniająca najwyższe standardy jakości. Jest doskona-

ła z punktu widzenia przyjazności użytkownikowi i została zaprojektowa-

na pod kątem potrzeb operatora, a każda funkcja i każdy szczegół zostały 

zaprojektowane zgodnie z jego wymogami. Operator po prostu wybiera 

żądaną prędkość roboczą, a Auto Command automatycznie dostosowuje 

ustawienie prędkości obrotowej silnika i napędu, aby uzyskać maksymalną  

wydajność i optymalne osiągi.

reklamy prasowe promujące nowe maszyny New Holland

koncepcje  
reklam prasowych 

NH Światowy lider

kampania 
reklamowa
Demo tour

reklama prasowa
kończąca kampanię 

reklamową 2009

fruart studio { portfolio reklamy prasowe / New Holland Polska

NEW HOLLAND

Najlepsza na rynku
oferta produktowa
T7000  |  CR9000  |  BR7000



reklamy prasowe ew Holland

roll-up’y
NEW HollAND

fruart studio { portfolio reklamy prasowe / New Holland Polska



 

koncepcja reklamy prasowej
promującej nowy traktor  

lamborghini r7.210

koncepcja reklamy prasowej
promującej nowy traktor  
lamborghini r7.210

projekt graficzny ściany 
SDf Polska na targi rolnicze 
Kielce 2009, 12 x 2 m

fruart studio { portfolio reklamy prasowe / lamborghini SDf Polska



NOWOŚĆ 

NA RYNKU!

projekt katalogu firmy Blattin z produktami dla Bydła

projekt reklam prasowych

fruart studio { portfolio materiały drukowane / Blattin Polska



projekt logo, layoutu, systemu identyfikacji kwartalnika  
Ekspert poświęconego bydłu oraz rozwiązaniom
dla hodowców bydła proponowanym przez GEA Westfalia Polska
nr 1-5, 2008/2009

projekt segregatora  
na kwartalnik Ekspert

fruart studio { portfolio czasopisma / GEA Westfalia Polska
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KUKURYDZA –  
PORÓWNANIE KON-
WENCJONALNEJ  
I INTENSYWNEJ TECH-
NOLOGII NAWOŻENIA 
UZUPEŁNIAJĄCEGO W 
UPRAWIE KUKURYDZY 
NA ZIARNO.

Kukurydza należy do jednych z najbar-
dziej wydajnych roślin zbożowych i jest 
uprawiana na znacznych obszarach Pol-
ski.  Odznacza się wszechstronnością 
użytkowania i jest wykorzystywana na 
cele pastewne, spożywcze oraz przemy-
słowe. Jako pasza energetyczna (ziarno, 
kiszonka, zielonka) znajduje zastoso-
wanie w żywieniu wszystkich gatun-
ków zwierząt, zwłaszcza bydła i trzody 
chlewnej.

O ile kukurydza nie jest wymagająca w stosunku do 
przedplonu, to jednak wymaga gleb o uregulowanych 
stosunkach wodno-powierzchniowych i zasobnych  
w składniki pokarmowe. Racjonalne nawożenie kuku-
rydzy wymaga pokrycia zapotrzebowania rośliny na 
wszystkie niezbędne składniki pokarmowe w całym 
okresie wegetacji. 

Dlatego chciałbym Państwu przedstawić jedno  
z wdrożeń, które realizowaliśmy w roku 2007 w upra-

wie kukurydzy. Pole, na którym przeprowadziliśmy 
doświadczenie zlokalizowane jest w miejscowości  
Wyszonowice koło Strzelina, województwo  
dolnośląskie.

Przygotowując doświadczenie przyjęliśmy, że potrzeby 
pokarmowe kukurydzy to:
N 29 kg/ha
P2O5 13 kg/ha
K2O 33 kg/ha

Warunki wdrożenia:
stanowisko: glina średnia/ił;
zasobność składników pokarmowych: fosfor 
– wysoka; potas – wysoka; magnez – średnia;
przedplon: kukurydza;
przygotowanie stanowiska: głęboka orka zimowa, 
agregat uprawowy na wiosnę;
odmiana: Pioneer P38H20 (FAO 290)
siew: 16-17.IV.2007

obsada: 82 000/ha;
nawożenie NPK: siew nawozu równorzędny wraz  
z siewem nasion – Kemira 6-20-28 Corn na całej po-
wierzchni doświadczenia, dawka: 250 kg/ha

Nawożenie uzupełniające 
azotem i dokarmianie dolistne

POLE PIERWSZE, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO 
NAWOZY KEMIRA GROWHOW:
Faza 6 liści, nawożenie azotowe, zastosowano FinCan 
27 – 450 kg/ha;
Faza 4 liści, dokarmianie dolistne, zastosowano 
FoliCare 12-46-8 – 5kg/ha+ 
KelCare Zn 14 P – 0,5 kg/ha;
Faza 8 liści, dokarmianie dolistne, zastosowano 
FoliCare 10-5-40 – 5 kg/ha +
KelCare Zn 14 P – 0,5 kg/ha

POLE DRUGIE, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO  
INNE NAWOZY:
W fazie 6 liści, nawożenie azotowe, zastosowano sale-
trę amonową w ilości 450 kg/ha;
W fazie 4 liści, dokarmianie dolistne, zastosowano 
Basfoliar 36 – 5l/ha;
W fazie 8 liści, dokarmianie dolistne, nie zastosowano 
żadnego nawozu.

Zbiór kukurydzy miał miejsce 18.10.2007 roku. 
(tab. 3)

Plon uzyskany z obu pól:
12,64 t/ha – z pola, na którym stosowane były 
nawozy Kemira GrowHow;
11,94 t/ha – z pola, na którym zastosowano 
nawozy innych �rm

Dr inż. Andrzej Grenda  
Doradca ds. Jakości Upraw, Kemira GrowHow

STOSOWANIE ODPOWIEDNIO ZBILANSOWANEGO DOKARMIANIA DOLISTNEGO W ODPOWIEDNICH 
FAZACH ROZWOJOWYCH KUKURYDZY WPŁYWA NA LEPSZE WYKORZYSTANIE AZOTU PRZEZ ROŚLINY 
I EFEKTYWNIEJSZE BUDOWANIE PLONU.

Firma Kemira GrowHow składa serdeczne podziękowania Panu Zbigniewowi Skorupskiemu  
za pomoc w realizacji doświadczenia.

Oto uproszczona ocena kosztów technologii i zysków w odniesieniu do 1 ha powierzchni plantacji 
(różnice w nawożeniu uzupełniającym azotem) (tab.2)

Założenia - ceny rynkowe:
Saletra amonowa  –  770 zł/t
FinCan 27   –  670 zł/t
FoliCare 12-46-8  –  7 zł/ 1 kg
FoliCare 10-5-40  –  7 zł/ 1 kg

KelCare Zn 14 P  –  14 zł/ 1 kg
Basfoliar 36  –  4,6 zł/l

TE
M

AT
 M

IE
SI

Ą
CA Tabela1. Nawożenie uzupełniające azotem i dokarmianie dolistne - warianty wdrożenia 

 TERMIN Wariant I - standard Wariant II - KGH

Faza 6 liści
Nawożenie azotowe Saletra amonowa – 450 kg/ha FinCan 27 – 450 kg/ha

Faza 4 liści
Dokarmianie dolistne Basfoliar 36 – 5 l/ha

FoliCare 12-46-8 – 5kg/ha + 

KelCare Zn 14 P – 0,5kg/ha

Faza 8 liści
Dokarmianie dolistne –

FoliCare 10-5-40 – 5kg/ha + 

KelCare Zn 14 P – 0,5kg/ha

Tabela2. Koszty nawozów w nawożeniu uzupełniającym 

Wariant I - standard Wariant II - KGH
346 zł 301 zł

23 zł 49 zł

– 49 zł + 20 zł (koszt dodatkowego przejazdu)

SUMA                    369 zł 419 zł

Różnica w kosztach technologii nawożenia: 419 - 369 = 50 zł/ha

Tabela3. Zbiór kukurydzy 18.10.2007 – średnia z 3 powtórzeń 

 PARAMETR Wariant I - standard Wariant II - KGH

Wielkość plonu (t/ha) 11,94 12,64

Wilgotność (%) 29 29

Cena w skupie (zł/ha) 7104,3 7520,8

różnica (nadwyżka w skupie): 7520,8 - 7104,3 = 416,5 zł/ha

Różnica między nadwyżką w skupie i kosztami 
technologii nawożenia = 416,5 - 50 = 366,5 zł/ha

dr inż. Andrzej Grenda podczas pobierania próbek

Zbiór kukurydzy na polu doświadczalnym

projekt logo,layoutu oraz systemu identyfikacji
kwartalnika dla firmy Kemira GrowHow
2007/2008

tematyczne rozkładówki kwartalnika

spis treści

fruart studio { portfolio czasopisma / Yara-Kemira GrowHow



NOWOŚĆ 2009

Top Farms Nasiona to nowa marka firmy Top Farms Agro należącej do Grupy Spółek  

Top Farms. Top Farms Agro jest dużym i renomowanym producentem kwalifikowanego  

materiału siewnego na polskim rynku. Współpracując z najlepszymi hodowcami  

roślin rolniczych w Polsce i w Europie oferujemy Państwu ziarno o najlepszej jakości,  

w dużych i wyrównanych partiach. 

Doskonale rozumiemy potrzeby rolnika, dlatego dokładamy wiele starań, aby uzyskać  

materiał siewny, który przyczyni się do wzrostu oczekiwanego plonu i jego jakości. 

Oryginalny materiał siewny rozmnażany jest na polach Top Farms pod okiem najlepszych 

specjalistów. Nowe odmiany są testowane i sprawdzane w produkcji wielkotowarowej  

i testowane w różnych warunkach środowiskowych Wielkopolski i Śląska Opolskiego.

Rolnicy, producenci i firmy handlowe zaufały Nam nie tylko dlatego, że wiemy jak 

wyprodukować dobre ziarno, przynoszące pożądane korzyści, ale również dlatego,  

że w codziennej pracy jesteśmy jak dobry sąsiad, na którego zawsze można liczyć:  

wysłucha, doradzi, zainspiruje, zmotywuje do innowacyjnych rozwiązań i nowych działań.

Top Farms Nasiona  sprawia, że rolnik – jako przedsiębiorca – czuje się pewniej i bezpieczniej. 

Uwaga!

Wszystkie opisy przedstawiane są według najlepszej wiedzy, jednak bez gwarancji. Przedstawione dane i gra�ki odzwierciedlają wyniki badań 

uzyskane w ramach przeprowadzonych krajowych prób nad odmianami roślin uprawnych, badań jakości oraz własnych prób. Nie możemy 

jednak zagwarantować, że wyniki te można uzyskać ponownie - nawet przy zachowaniu wyjątkowej staranności i spełnieniu wszystkich 

praktycznych warunków badania. Wszystkie zawarte tu dane mogą służyć jedynie jako pomoc przy podejmowaniu decyzji.

Najleps
za ps

zenic
a  

w Pols
ce  

112% wzorca
 za  

2008
 rok

Najleps
za ps

zenic
a  

w Pols
ce  

112% wzorca
 za  

2008
 rok

NOWOŚĆ 2009

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. ZAWSZE DORADZIMY. 

Top Farms Agro Sp. z o. o. 

tel. (065) 572 04 27 lub e-mail: nasiona.agro@topfarms.pl; www.topfarms-nasiona.pl

fruart studio { portfolio systemy PoS + ulotki / top farms Nasiona

Top Farms Nasiona – nasiona, które same rosnąwww.topfarms-nasiona.pl

projekt roll-up’ów na targi rolnicze Polskie Zboża  
(projekt 3D i rendering skrzyni ze złotem, sztabek złota, kart do gry) 

projekt ulotki produktowej, logo
odmiany Jenga produkowanej  
przez tfN Polska

projekt ulotki produktowej, logo
odmiany tiger produkowanej  
przez tfN Polska

projekt tablicy wizerunkowej
dla firmy top farms Nasiona Polska



Box Cembrit

version II

front view 1/2

width  150 mm
height  200 mm
depth  125 mm

KOMPLEKSOWY SPOSÓB NA TRWAŁY DACH

projekt logo,layoutu oraz systemu identyfikacji
kwartalnika dla firmy Kemira GrowHow
2007/2008

projekt namiotu promocyjnego  
Systemu Dachowego Eurofala

roll-up promujący System dachowy  
Eurofala firmy Cembrit S.A.

projekt opakowania dla  
Systemu Dachowego Eurofala

projekt graficzny Systemu 
Dachowego Eurofala  
na auto transporotwe

fruart studio { portfolio systemy PoS, ulotki / Cembrit S.A.

www.izopol.pl

Box Cembrit

version III

full view

width  150 mm
height  200 mm
depth  125 mm

System dachowy EuroFala

System dachowy EuroFala

IZOPOL S.A.
ul. Gnieźnieńska 4, 62-240 Trzemeszno

tel. (+48) 61 415 43 30, fax (+48) 61 415 60 17
e-mail: info@izopol.pl, www.izopol.pl

SYSTEM DACHOWY

POWIERZCHNIA I KOLORY

SUROWCE I BUDOWA

DANE TECHNICZNE

IZOPOL S.A.
ul. Gnieźnieńska 4, 62-240 Trzemeszno

tel. (+48) 61 415 43 30, fax (+48) 61 415 60 17
e-mail: info@izopol.pl, www.izopol.pl

SYSTEM DACHOWY

POWIERZCHNIA I KOLORY

SUROWCE I BUDOWA

DANE TECHNICZNE



projekt i skład logo oraz layoutu
raportu dla Agritrac Polska

projekt i skład layoutu
raportu dla AgriMS Polska

fruart studio { portfolio raporty okresowe / wybrane projekty



1

BE FREE TO LEARN - Szansa nauki dla każdego, Henryków 2010

RAPORT KOŃCOWY  

z działań z zakresu  

monitoringu 

i ewaluacji projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej klasy  

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym  

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Nr projektu: WND–POKL.09.01.02–02–260/08  

Termin realizacji projektu: od 03.08.2009 roku do 30.06.2010 roku. Okres przeprowadzonego badania ewaluacyjnego:  

wrzesień 2009 – maj 2010. Raport został sporządzony w Biurze Projektu „BE FREE TO LEARN – Szansa nauki dla każdego” .

Henryków 2010

projekt folderu i logo dla szkoły językowej 
teachersteam.pl

projekt i druk raportu dla
projektu unijnego Befreetolearn 

fruart studio { portfolio materiały drukowane / wybrane projekty



projekt logo oraz identyfikacji wizualnej 
produktu Vitarex dla firmy trouw Nutrition Polska

stworzenie idtentyfikacji wizualnej dla firmy top farms Nasiona

fruart studio { portfolio identyfikacja / wybrane projekty



Projekt identyfikacji + strony www.poradniabielawa.pl Projekt identyfikacji + strony www.henrykow.eu

Projekt identyfikacji + strony dla restauracji www.fCNaleśniki.pl top farms Nasiona – dystrybutor nasion

fruart studio { portfolio strony www / wybrane projekty



ciastkowy.pl Projekt identyfikacji + strony www.nutri-med.pl

Projekt identyfikacji + strony www.agrowiec.eu Projekt identyfikacji + strony www.squash.wroclaw.pl

fruart studio { portfolio strony www / wybrane projekty



fruart studio { portfolio

e-mail: studio@fruart.pl / fruartstudio@gmail.com / kom. 664 920 280 / www.fruart.pl


