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Twój partner 
inwestycyjny

Technologia
dla natury
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Zarabiaj 
z zieloną energią



Historia firmy 3

1991 1997

Rozpoczęcie 
działalności

Produkcja pierwszej 
anteny satelitarnej

2005 2006 2007 2008

Wprowadzenie Systemu 
Zarządzania Jakością

Wybudowanie Zakładu 
Produkcyjnego w Bartoszycach, 
Certyfikacja TUV

Pierwsza wysyłka
za granicę

Zautomatyzowanie 
produkcji

2012 2016

Rozszerzenie działalności 
o sektor fotowoltaiki

Wprowadzenie innowacyjnej 
powłoki antykorozyjnej 
Magnelis

2018 2019 2020

Pozyskanie nowego inwestora 
Michała Sołowowa i przeniesienie 
firmy do nowej siedziby 

Uruchomienie automatycznej 
produkcji systemów 
wolnostojących

Uruchomienie nowoczesnego 
centrum logistycznego w 
Olsztynie

2021

Otwarcie biura w Warszawie

2022 Przekształcenie w spółkę akcyjną



Corab nawiązał strategiczną współpracę 

z największą prywatną polską grupą 

kapitałową należącą do Michała Sołowowa.

Grupa składa się obecnie z 15 spółek 

o łącznych przychodach 2,5 miliarda euro 

i ponad 16 000 pracowników.

Czym się wyróżniamy? 4



Czym się wyróżniamy? 5

Nasze produkty powstają w zakładzie produkcyjnym 
zlokalizowanym w Bartoszycach. Fabryka spełnia 
wysokie standardy jakości. Nowoczesny park 
maszynowy składa się m.in. z 12 linii profilujących 
nowej generacji, wtryskarek, pras, obrabiarek CNC, 
lakierni.

Posiadmy własny dział B+R współpracujący z 
polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-
badawczymi

Nowoczesny zakład produkcyjny

Nasze możliwości produkcyjne to obecnie 3,5 GW 
konstrukcji fotowoltaicznych rocznie.

Zdobyliśmy ponad 30% udziału w rynku 
fotowoltaicznym w 2021 roku w Polsce.
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Zautomatyzowane 
centrum logistyczne

Powierzchni magazynowej 
wysokiego składowania

500+

24

400

25 000 m2

h

MW Zapasów do bieżącej obsługi

Dostawę kompletnej 
instalacji fotowoltaicznej 
nawet w ciągu 24 godzin

Przesyłek wysyłanych 
dziennie

Olsztyn
Bartoszyce

Gliwice

WarszawaPoznań
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Nasze systemy fotowoltaiczne przeszły pozytywnie liczne badania 
laboratoryjne, w tunelu aerodynamicznym oraz testy wytrzymałościowe.. 
Na tym polu firma współpracuje z instytutem lotnictwa, uczelniami 
wyższymi, jak: Politechniką Warszawską i Gdańską, Kezo, Centrum 
Badawcze PAN.

Każdy etap produkcji jest monitorowany i podlega wewnętrznej kontroli 
jakości. Dodatkowo nad jakością wyrobów czuwa zewnętrzna jednostka 
certyfikująca, co potwierdza przyznany dla systemów fotowoltaicznych 
Certyfikat TÜV Rheinland Polska Monitoring+Testing.

Systemy Corab spełniają 8 europejskich i krajowych norm.

Łącznie firma posiada ponad 40 patentów. 

Bezpieczeństwo w każdym detalu
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Nagrodzona innowacyjność i jakość

Firma przez lata swojej działalności została doceniona na wielu 
płaszczyznach przez organizacje zewnętrzne cenione w całej Polsce.
Każda przyznana nagroda świadczy o wysokim poziomie 
wykonywanych usług oraz produktów, jak i o profesjonalnym podejściu 
do prowadzenia biznesu.   

Czym się wyróżniamy?



Produkty

Three varieties that differ in the 
method of fixing to the ground: 
pressed into the ground; rammed to 
the ground; screwed into the ground

Installation on unfavorable terrain

Corab podbija rynki zagraniczne

Systemy fotowoltaiczne Corab zyskują coraz większe 

uznanie na rynku międzynarodowym. 

Inwestycje zbudowane na naszych konstrukcjach 

znajdują się już w wielu krajach Europy.

Dostarczyliśmy ponad 800MW konstrukcji na ponad 

200 projektów.
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Produkty

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem produktów 
renomowanych światowych marek. Naszym klientom oferujemy 
wyłącznie urządzenia i komponenty najwyższej jakości, poparte 
wieloletnimi gwarancjami, wsparciem posprzedażowym, 
szkoleniowym i serwisowym.

Sprawdzony dystrybutor 
uznanych producentów
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Dlaczego jesteśmy liderem 11

Corab Partner

Sieć Corab Partner skupia najlepszych instalatorów 
w Polsce. Decydując się na współpracę z firmą 
należącą do grupy Corab Partner masz pewność, 
że będzie to firma z Twojego regionu, która działa na 
rynku od lat, a jej realizacje i pozytywne opinie 
możesz łatwo sprawdzić. Godna zaufania firma 
partnerska, która pomaga przejść przez cały proces 
inwestycji oraz bazuje na komponentach 
najlepszych światowych marek, to wybór który 
zapewni komfort  korzystania z energii słonecznej 
przez lata. 
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Produkty



Konstrukcje

Dach płaski Dach skośny Wolnostojące
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Innowacyjne konstrukcje

Corab System TRACKER

Corab System CARPORT Corab System WS-A20

Corab System WS-A10

Rozwiązania AGRO
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Wsparcie  finansowe 
Corab możliwe 
na każdym etapie 
inwestycji

Dzierżawa Gruntu

Możliwości właścicieli gruntów 15

Model 1
Koszty początkowe:

Przychody:

0 zł

15 tys. zł/ha/rok



Wsparcie  finansowe 
Corab możliwe 
na każdym etapie 
inwestycji

Projekt + 
Dzierżawa Gruntu

Możliwości właścicieli gruntów 16

Model 2

Koszty początkowe:

Przychody
z tytułu dzierżawy:

Z tytułu sprzedaży 
projektów:

30-80 tys. zł

15 tys. zł/ha/rok

300-500 tys./ha



Wsparcie  finansowe 
Corab możliwe 
na każdym etapie 
inwestycji

Własna Farma

Możliwości właścicieli gruntów 17

Model 3

Koszty początkowe:

Przychody
z tytułu sprzedaży EE:

Rata leasingu:

350-700 tys. zł

ok. 500-700 tys. 
zł/rok/ha

ok. 500 -600 tys. zł/rok



Analizę wstępną 
przedsięwzięcia

Projekt koncepcyjny Złożenie wniosku 
o Warunki 
Przyłączeniowe

Projektowanie

Koordynację 
procedury prawno-
administracyjnej

Dostarczenie 
technologii

Wsparcie w zakresie 
Wykonawstwa

Kontraktacja i obrót 
Energią elektryczną

Inwestycja w krokach 18

Koszty 5-20 tys. zł Koszty 20-60 tys. zł



• Wzrost wartości Gruntów

• Wiarygodność finansowa

• Szeroka sieć Corab Partnerów w całej Polsce

• Doświadczenia inwestycyjne

• Niskie ryzyko importu elektroniki

• Niezależność energetyczna

• Zysk ze sprzedaży

• Najbezpieczniejsza dla środowiska technologia 

wytwarzania e.e. (nie generuje zanieczyszczeń 

nie wytwarza hałasu)

• Niezawodność, wydajność bezobsługowość

• Bezpieczeństwo dla jej użytkowników

Dlaczego my? 19



Inwestor zamierzający 
zainwestować w farmę 
fotowoltaiczną

Właściciel Fabryki, który 
chce zmniejszyć koszty 
energii elektrycznej 
w zakładzie

Rolnik lub właściciel 
ziemi, który posiada grunt 
i szuka dodatkowego 
zarobku

Wykonawca, który nie 
ma zaplecza finansowo-
projektowego do realizacji 
projektu farmowego

Do kogo? 20
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Michał Walerzak
Dyrektor ds. Inwestycji w pionie 
korporacyjnym

+48 881 072 867

m.walerzak@corab.com.pl


