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Okna znad Wisły idą w świat
MATERIAŁY BUDOWLANE I Duński Velux zwiększył przychody i stawia na eksport z polskich fabryk.
TOMASZ FURMAN

W ubiegłym roku Grupa Velux
oraz jej firmy siostrzane osią
gnęły w Polsce 1,53 mld zł
przychodów. To o 6,7 proc.
więcej niż w 2014 r. Lepszy
wynik został osiągnięty głów
nie dzięki wzrostowi sprzeda
ży eksportowej okien nowej
generacji realizowanej do
krajów Europy Zachodniej.
- Okna z Polski cieszą się
dużym popytem na rynku eu
ropejskim i jest to stały trend.
Warto dodać, że blisko 1/4
wartości polskiego eksportu
okien jest naszym udziałem,
natomiast w segmencie okien
drewnianych obsługujemy 3/4
całego eksportu - mówi Jacek
Siwiński, dyrektor generalny
Velux Polska.

Duże inwestycje
Do wzrostu przychodów
przyczyniły się inwestycje re
alizowane w polskich fabry
kach. W 2015 r. ich wartość
wyniosła prawie 125 mln zł.
Pieniądze wydatkowano na
rozbudowę fabryki okuć w
Gnieźnie, budowę hali maga
zynowej w fabryce okien w
Namysłowie oraz budowę la
kierni proszkowej w zakładzie
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należącym do firmy Dovista w
Wędkowach koło Tczewa. - W
ciągu ostatnich czterech lat
(2012-2015) grupa zainwesto
wała w rozwój produkcjiokien
w naszym kraju prawie 500
mln zl - wylicza Siwiński.
Przeprowadzone inwestycje
przyczyniły się do wzrostu
zatrudnienia o 180 ósób. Tym
samym w Grupie Velux i fir
mach siostrzanych zatrudnio
nych jest ponad 3,5 tys. pra
cowników. Zwiększyła się też
łączna powierzchnia fabryk w
Polsce należących do duńskie
go koncernu, która obecnie
wynosi ponad 226 tys. mkw.
W tym roku Grupa Velux i
firmy siostrzane (kontrolowa
ne są przez VKR Holding)
oczekują dalszych zwyżek. Planujemy zwiększyć wielkość

i wartość produkcji w Polsce i
nadal rozwijać eksport. Wraz
ze wzrostem wolumenu pro
dukcji zatrudnienie będzie
nadal systematycznie rosło,
tak jak to miało miejsce w la
tach ubiegłych - zapowiada
Siwiński.

Czołowa piątka
Z dotychczas opublikowa
nych raportów finansowych
oraz z informacji Centrum
Analiz Branżowych wynika, że
największym producentem
okien w Polsce jest Grupa Ve
lux i jej firmy siostrzane. Na
kolejnych miejscach znajdują
się podmioty z polskim kapi
tałem, czyli Fakro, Drutex,
Oknoplast i Eko-Okna.

- W ubiegłym roku pierwsza
piątka największych produ
centów okien i drzwi w Polsce
była identyczna jak rok wcze
śniej. W tym roku może dojść
jednak do roszad, zwłaszcza
jeśli firma Eko-Okna utrzyma
dotychczasową dynamikę
wzrostu sprzedaży - mówi
Maksymilian Miros, analityk
rynku Centrum Analiz Branżo
wych. Dodaje że dzięki więk
szej aktywności na rynkach
eksportowych może pod
względem przychodów wy
przedzić Oknoplast.
Eko-Okna, których wszyst
kie udziały należą do Mate
usza Kłoska, jeszcze niedawno
sprzedawały okna i drzwi o
wartości znacznie mniejszej
niż dziś. - Dzięki inwestycjom
w moce produkcyjne i sku

tecznej ekspansji na rynki
krajów Europy Zachodniej
stały się jednym z najwięk
szych podmiotów w branży.
Co więcej, Eko-Okna urucha
miają produkcję w Belgii, co
może dodatkowo przyczynić
się do poprawy ich wyników
finansowych - twierdzi Miros.
Jego zdaniem w najbliższych
łatach będzie widoczna coraz
większa dysproporcja pomię
dzy dużymi i małymi produ
centami okien i drzwi w Polsce,
głównie za sprawą ogromnych
inwestycji realizowanych
przez tych pierwszych.
W 2015 r. wyprodukowano w
naszym kraju ponad 21 mln
sztuk okien i drzwi. Większą
sprzedaż odnotowujemy
głównie w eksporcie. Na rynki
zagraniczne trafiło 8,8 mln
okien i drzwi. Wzrost eksportu
spowodował, że w ubiegłym
roku wyniósł on już 1,55 mld
euro. To oznacza zwyżkę o
ponad 12 proc.
Postępująca ekspansja pol
skich producentów spowodo
wała, że staliśmy się najwięk
szym eksporterem w UE. Nasz
udział wynosi już 21 proc. w
łącznej wartości eksportu reali
zowanego przez 28 krajów. ©®
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