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A B O U T



Naszą misją jest zapewnienie ciągłości 
użytkowania  pojazdów ciężarowych i 
dostawczych pokrywając zapotrzebowanie na 
części nadwoziowe oraz budowanie etycznych i 
trwałych relacji z rynkiem.



to włoska grupa 
przemysłowa specjalizująca się w 
Projektowaniu, Produkcji i Marketingu 
części zamiennych do pojazdów 
ciężarowych i dostawczych.
Założona we wczesnych latach 80-
tych w samym sercu przemysłowego 

centrum Turynu, dziś Spółka Covind 
jest silnym i dynamicznym graczem o 
międzynarodowym zasięgu. Doskonałe 
zorganizowany dział handlowy 
współpracuje z profesjonalistami sektora 
Automotive z 70 krajów na całym świecie.



Covind stale inwestuje w innowacje technologiczne 
w celu optymalizacji procesów produkcyjnych. 
Dzięki trzydziestoletniemu doświadczeniu i 
wysoko wykwalifikowanym zasobom, Covind 
posiada know-how, który w połączeniu ze 
staranną pracą badawczo-rozwojową  gwarantuje 
niezawodne produkty najwyższej jakości. Covind, 

przy wykorzystaniu pionowo zintegrowanego 
systemu, samodzielnie zarządza całym cyklem 
produkcji swoich wyrobów od projektowania 
części, konstrukcji form, produkcji, malowania, 
aż do montażu. Dział techniczny kontroluje 
wszystkie etapy procesu produkcyjnego: od 
ukończenia studium wykonalności, inżynierii 

odwrotnej, po uruchomienie produkcji. Aby 
pozostać konkurencyjnym pod względem 
czasu reakcji i jakości, Covind logiczny, który 
umożliwia produkcję komponentów poprzez 
formowanie wtryskowe, formowanie termiczne 
oraz formowanie rotacyjne. Covind produkuje 
wyroby z tworzyw sztucznych i metalu, które  

pokrywają asortyment składający się z 16 grup 
produktowych, 126 linii produktowych i około 
7.000 referencji. Są to między innymi zderzaki, 
maski, stopnie, błotniki, drzwi, klamki, lusterka 
wsteczne itp.

produkcja i know-how





Od początku stosujemy standardy jakości 
gwarantujące produkty i usługi:
“Unlimited Quality”.

Od początku firma Covind jest synonimem jakości, 
dążąc do ugruntowania swojej pozycji na wymagającym 
rynku poprzez ciągłe ulepszanie jakości, niezawodności 
i bezpieczeństwa swoich produktów i usług. 
Wszystkie komponenty Covind są stale poddawane 
rygorystycznym i drobiazgowym procesom kontroli, 
aby zapewnić, że są w pełni zgodne ze standardami i 
specyfikacjami producentów pojazdów.
Covind może się również pochwalić certyfikatem 
Gost-R, a także dodatkowymi wyróżnieniami wydanymi 
przez wiodące firmy w zakresie usług, inspekcji, kontroli, 
testowania i certyfikacji.

Know-how w połączeniu z innowacyjnością i 
doświadczeniem to przepis na sukces, który 
określa naszą pracę.

JAKOŚĆ
Stosowane przez nas procesy są zaawansowane 
technologicznie i uprzemysłowione na każdym etapie 
realizacji produktu, od projektowania i budowy form 
przez proces formowania oraz kontroli jakości, aż po 
magazynowanie i wysyłkę.

Covind dostarcza elementy z tworzyw sztucznych i 
metalu, które są całkowicie zamienne z oryginalnymi.

Wraz z Nowym Tysiącleciem materiały używane 
do produkcji części nadwoziowych zmieniły się, 
przechodząc od metali do tworzyw sztucznych.

Covind również wprowadził do swojej produkcji wiele 
komponentów z mieszanych tworzyw sztucznych, 
przyjmując zaawansowane procesy produkcyjne 
i zapewniając pełną zamienność produktów z 
oryginalnymi.

Nie zapomnieliśmy jednak o produkcji elementów 
z metalu, które nadal są obecne szczególnie poza 
Europą.

Formy









Dzięki trzydziestoletniemu doświadczeniu 
i wysoko wykwalifikowanym pracownikom 
technicznym Covind dysponuje wewnętrznym 
know-how i bogactwem wiedzy pochodzącej 
z doświadczeń i testów wyrobów, które 
gwarantują wysokiej jakości produkt końcowy, 
o tej samej jakości co oryginał.



od początku 
stosowaliśmy 
standardy jakości 
zawsze gwarantujące 
produkty i usługi:
“Unlimited Quality”.







logistyka
wydajne usługi logistyczne wspierane przez
zaawansowany system informatyczny, z myślą o 
optymalnym czasie reakcji.

Innym kluczowym elementem i wyróżniającym znakiem Covind`a jest wydajność jego systemu logistycznego, 
który był z biegiem czasu ciągle udoskonalony i ewoluował w międzynarodowy sposób myślenia. Jest 
w stanie zaplanować i zsynchronizować wiele przepływów towarów i zarządzać wszystkimi powiązanymi 

informacjami, pozwalając firmie przezwyciężyć ograniczenia strukturalne i niedociągnięcia związane z różnymi 
systemami krajowymi.

Covind posiada powierzchnię magazynową ponad 50.000 metrów kwadratowych, co pozwala na 
natychmiastową dostępność produktów, a tym samym na szybszą dostawę.
Szczególną uwagę poświęcono fazie pakowania, poszukując elastycznych rozwiązań zaprojektowanych w 
celu zminimalizowania gabarytu przy jednoczesnej maksymalizacji ochrony zawartości.
Wszystkie nasze produkty są jednoznacznie identyfikowalne, aby zapewnić 
ich optymalne  zarządzanie i szybkie, bezpieczne lokalizowanie w przepływie 
logistycznym.

Covind posiada powierzchnię magazynową ponad 50.000 metrów 
kwadratowych, co pozwala na natychmiastową dostępność produktów, 
a tym samym na szybszą dostawę.





Covind na świecie



zawsze 
krok naprzód
w spełnianiu oczekiwań coraz bardziej wymagającego rynku





“ Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy.  
 Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, 
 lecz nawykiem.”

 arystoteles
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