Opis raportu

Rynek okien i drzwi
w Unii Europejskiej
edycja 2017

O raporcie

Rynek okien i drzwi w Unii Europejskiej edycja 2017 to raport skierowany do przedsiębiorstw z branży okien
i drzwi, które aktywnie działają na rynkach zagranicznych. Opracowanie ma na celu dostarczanie aktualnych
informacji o produkcji oraz sprzedaży okien i drzwi na poszczególnych rynkach UE.
Raport składa się z sześciu rozdziałów, w których zaprezentowano dane na temat:
▪

wartości produkcji oraz sprzedaży w UE w latach 2012-2016,

▪

wartości produkcji oraz sprzedaży w wiodących krajach UE w 2016 roku,

▪

sprzedaży w 7 największych krajach dla danego segmentu w latach 2013-2016
ze wskazaniem importu z poszczególnych krajów w 2016 roku.

W opracowaniu znajdują się dane na temat stolarki otworowej ogółem oraz w podziale na:
▪

okna drewniane

▪

drzwi drewniane

▪

okna i drzwi PVC

▪

ślusarkę stalową

▪

ślusarkę aluminiową
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Zawartość
Rozdział 1. Charakterystyka rynku stolarki otworowej w Unii Europejskiej
Produkcja okien i drzwi ogółem w UE
Wymiana handlowa stolarką z krajami spoza UE
Sprzedaż okien i drzwi ogółem w UE
Rozdział 2. Rynek okien drewnianych w UE oraz w największych krajach
Produkcja okien drewnianych w UE
Wymiana handlowa oknami drewnianymi z krajami spoza UE
Sprzedaż okien drewnianych w UE
Sprzedaż okien drewnianych na największych rynkach w UE
Rozdział 3. Rynek drzwi z drewna w UE oraz w największych krajach
Produkcja drzwi z drewna w UE
Wymiana handlowa drzwiami z drewna z krajami spoza UE
Sprzedaż drzwi z drewna w UE
Sprzedaż drzwi z drewna na największych rynkach w UE
Rozdział 4. Rynek stolarki PVC w UE oraz w największych krajach
Produkcja stolarki PVC w UE
Wymiana handlowa stolarką PVC z krajami spoza UE
Sprzedaż stolarki PVC w UE
Sprzedaż stolarki PVC na największych rynkach w UE
Rozdział 5. Rynek ślusarki aluminiowej w UE oraz w największych krajach
Produkcja ślusarki aluminiowej w UE
Wymiana handlowa ślusarką aluminiową z krajami spoza UE
Sprzedaż ślusarki aluminiowej w UE
Sprzedaż ślusarki aluminiowej na największych rynkach w UE
Rozdział 6. Rynek ślusarki stalowej w UE oraz w największych krajach
Produkcja ślusarki stalowej w UE
Wymiana handlowa ślusarką stalową z krajami spoza UE
Sprzedaż ślusarki stalowej w UE
Sprzedaż ślusarki stalowej na największych rynkach w UE
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Spis wykresów

1.

Produkcja stolarki otworowej w UE w latach 2012-2016 (w mld EUR)
Najwięksi producenci (kraje) stolarki otworowej w UE w 2016 roku (w mld EUR)
Wymiana handlowa stolarką otworową pomiędzy członkami UE a krajami spoza UE (w mln EUR)
Wiodący eksporterzy stolarki otworowej spoza UE do krajów UE w 2016 roku (w mln EUR)
Sprzedaż stolarki otworowej w UE w latach 2012-2016 (w mld EUR)
Największe rynki stolarki otworowej w UE w 2016 roku (w mln EUR)

2.

Produkcja okien drewnianych w UE w latach 2012-2016 (w mld EUR)
Najwięksi producenci (kraje) okien drewnianych w UE w 2016 roku (w mln EUR)
Wymiana handlowa oknami drewnianymi pomiędzy członkami UE a krajami spoza UE (w mln EUR)
Wiodący eksporterzy okien drewnianych spoza UE do krajów UE w 2016 roku (w mln EUR)
Sprzedaż okien drewnianych w UE w latach 2012-2016 (w mld EUR)
Największe rynki okien drewnianych w UE w 2016 roku (w mln EUR)
Sprzedaż okien drewnianych we Włoszech, Niemczech, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Danii oraz Austrii
w latach 2013-2016 (w mln EUR)
Import okien drewnianych do Włoch, Niemiec, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Danii oraz Austrii
z poszczególnych krajów w 2016 roku (w mln EUR)

3.

Produkcja drzwi z drewna w UE w latach 2012-2016 (w mld EUR)
Najwięksi producenci (kraje) drzwi z drewna w UE w 2016 roku (w mln EUR)
Wymiana handlowa drzwiami z drewna pomiędzy członkami UE a krajami spoza UE (w mln EUR)
Wiodący eksporterzy drzwi z drewna spoza UE do krajów UE w 2016 roku (w mln EUR)
Sprzedaż drzwi z drewna w UE w latach 2012-2016 (w mld EUR)
Sprzedaż drzwi z drewna w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Polsce oraz Austrii
w latach 2013-2016 (w mln EUR)
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Import drzwi z drewna do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Hiszpanii, Polski oraz Austrii
z poszczególnych krajów w 2016 roku (w mln EUR)
4.

Produkcja okien i drzwi PVC w UE w latach 2012-2016 (w mld EUR)
Najwięksi producenci (kraje) okien i drzwi PVC w UE w 2016 roku (w mln EUR)
Wymiana handlowa oknami i drzwiami PVC pomiędzy członkami UE a krajami spoza UE (w mln EUR)
Wiodący eksporterzy okien i drzwi PVC spoza UE do krajów UE w 2016 roku (w mln EUR)
Sprzedaż okien i drzwi PVC w UE w latach 2012-2016 (w mld EUR)
Największe rynki okien i drzwi PVC w UE w 2016 roku (w mln EUR)
Sprzedaż okien i drzwi PVC w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Polsce, Austrii oraz Belgii
w latach 2013-2016 (w mln EUR)
Import okien i drzwi PVC do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Polski, Austrii oraz Belgii
z poszczególnych krajów w 2016 roku (w mln EUR)

5.

Produkcja ślusarki aluminiowej w UE w latach 2012-2016 (w mld EUR)
Najwięksi producenci (kraje) ślusarki aluminiowej w UE w 2016 roku (w mln EUR)
Wymiana handlowa ślusarką aluminiową pomiędzy członkami UE a krajami spoza UE (w mln EUR)
Wiodący eksporterzy ślusarki aluminiowej spoza UE do krajów UE w 2016 roku (w mln EUR)
Sprzedaż ślusarki aluminiowej w UE w latach 2012-2016 (w mld EUR)
Największe rynki ślusarki aluminiowej w UE w 2016 roku (w mln EUR)
Sprzedaż ślusarki aluminiowej we Francji, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii oraz
Portugalii w latach 2013-2016 (w mln EUR)
Import ślusarki aluminiowej do Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii oraz Portugalii
z poszczególnych krajów w 2016 roku (w mln EUR)
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6.

Produkcja ślusarki stalowej w UE w latach 2012-2016 (w mld EUR)
Najwięksi producenci (kraje) ślusarki stalowej w UE w 2016 roku (w mln EUR)
Wymiana handlowa ślusarką stalową pomiędzy członkami UE a krajami spoza UE (w mln EUR)
Wiodący eksporterzy ślusarki stalowej spoza UE do krajów UE w 2016 roku (w mln EUR)
Sprzedaż ślusarki stalowej w UE w latach 2012-2016 (w mld EUR)
Największe rynki ślusarki stalowej w UE w 2016 roku (w mln EUR)
Sprzedaż ślusarki stalowej w Niemczech, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polsce oraz Szwecji
w latach 2013-2016 (w mln EUR)
Import ślusarki stalowej do Niemiec, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski oraz Szwecji
z poszczególnych krajów w 2016 roku (w mln EUR)
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Definicje

Analiza obejmuje rynek stolarki otworowej w 28 krajach należących do UE, w tym w podziale na okna drewniane,
drzwi drewniane, stolarkę PVC, ślusarkę stalową oraz ślusarkę aluminiową.
Powyższe grupy produktów zdefiniowano według następujących klasyfikacji:
▪ Okna drewniane – klasyfikacja NACE Rev. 2: 16.23.11-10 (okna, okna balkonowe i ich ramy, z drewna);
klasyfikacja CN: 44181010 (okna, okna balkonowe i ich ramy, z drewna tropikalnego), 44181050 (okna, okna
balkonowe i ich ramy, z drewna drzew iglastych), 44181090 (okna, okna balkonowe i ich ramy, z drewna
drzew liściastych i tropikalnych innych niż wymienione wcześniej),
▪ Drzwi drewniane – klasyfikacja NACE Rev. 2: 16.23.11-50 (drzwi, ich futryny oraz progi, z drewna); klasyfikacja
CN: 44182010 (drzwi, ich futryny i progi, z drewna tropikalnego), 44182050 (drzwi, ich futryny i progi
z drewna drzew iglastych), 44182080 (drzwi, ich futryny i progi z drewna drzew liściastych i tropikalnych
innych niż wymienione wcześniej),
▪ Stolarka PVC – klasyfikacja NACE Rev. 2: 22.23.14-50 (okna, drzwi i ich ościeżnice oraz progi z tworzyw
sztucznych); klasyfikacja CN 39252000 (drzwi, okna i ich ramy oraz progi drzwiowe z tworzyw sztucznych),
▪ Ślusarka stalowa - klasyfikacja NACE Rev. 2: 25.12.10-30 (drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe,
z żeliwa lub stali); klasyfikacja CN 73083000 (drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe z żeliwa lub
stali),
▪ Ślusarka aluminiowa – klasyfikacja NACE Rev. 2: 25.12.10-50 (drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe,
z aluminium); klasyfikacja CN 76101000 (drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe, z aluminium).
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Źródła danych

W raporcie wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych, takich jak urzędy statystyczne, organizacje międzynarodowe,
wywiadownie gospodarcze, materiały prasowe, prezentacje firmowe, w tym:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Central Statistical Bureau,
Central Statistical Office,
Central Statistical Office of Poland,
Croatian Bureau of Statistics,
Czech Statistical Office,
Department of Statistics and Research,
Eurostat,
Hungarian Central Statistical Office,
Instituto Nacional de Estatística,
International Monetary Fund,
National Institute of Statistics,
National Statistical Institute of the Republic of Bulgaria,
National Institut of Statistics,
National Statistics Office,
National Statistical Service of Greece,

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Office for National Statistics,
Statec,
Statistics Austria,
Statistics Belgium,
Statistics Denmark,
Statistics Finland,
Statistics Lithuania,
Statistics Netherlands,
Statistics Sweden,
Statistical Office of Estonia,
Statistical Office of the Slovak Republic,
Statistical Office of the Republic of Slovenia,
Statistisches Bundesamt Deutschland,
The National Institute of Statistics and Economic
Studies.

8

Informacje praktyczne
Data publikacji:
sierpień 2017 roku
Wersje językowe:
polski
angielski
Wysyłka:
Format: PDF
Objętość: 54 strony
Sposób wysyłki: na wskazany adres e-mail
Cena netto raportu:

Wersja polska: 3500 PLN / 875 EUR
Wersja angielska: 3800 PLN / 950 EUR
Prawa autorskie:
Centrum Analiz Branżowych

9

Kontakt
Centrum Analiz Branżowych
ul. Turmoncka 22/110
03-254 Warszawa
www.cab-badania.pl
www.cab-badania.com

Maciej Pastor
Sales and Marketing Specialist
Phone: +48 797 940 910
E-mail: m.pastor@cab-badania.pl

Barbara Lau
Specjalista ds. sprzedaży i marketingu
Phone: +48 722 330 255
E-mail: b.lau@cab-badania.pl

