25 października w siedzibie Business Centre Club odbyło się kolejne spotkanie biznesowego klubu
Forum 100 połączone z wręczeniem Certyfikatów dla Liderów Rynku Stolarki 2017. W obecności
ponad 150 menedżerów firm okienno-drzwiowych dyplomy odebrali szefowie m.in. takich firm, jak
Porta KMI Poland (drzwi), Velux Polska (okna dachowe), Wiśniowski (bramy), Drutex (okna z PCW),
Portos (osłony okienne), KMT Stal (drzwi metalowe). Laury dla największego w Polsce producenta
okien z drewna wręczono firmie Dovista Polska, należącej do duńskiej Grupy VKR. Wręczono również
Certyfikaty Liderów dla firm – dostawców komponentów do produkcji okien i drzwi.
Uroczystość poprzedziła prezentacja wyników sprzedaży okien i drzwi w I półroczu br., którą
przygotowali specjaliści z Centrum Analiz Branżowych (CAB). Jak wynika z danych CAB, w pierwszym
półroczu 2017 roku polscy producenci sprzedali na rynkach zagranicznych 4,95 mln okien i drzwi
o łącznej wartości 871 mln EUR. W ujęciu ilościowym eksport wzrósł o 8,7%, a w wartościowym aż
o 11%. Jest to więc kolejny sezon, który zakończy się wzrostem eksportu. Z prognozy CAB wynika, że w
2017 roku wielkość eksportu stolarki z Polski wzrośnie ogółem o 6-9% i przekroczy 10 mln sztuk okien
i drzwi.
Szansą na utrzymanie takiego tempa wzrostu eksportu w kolejnych latach jest ekspansja na rynki spoza
Europy. Wielu producentów już rozpoczęło takie działania, o czym świadczy aż
24-procentowy wzrost wartości eksportu stolarki z Polski na rynki pozaunijne w I półroczu 2017 roku.
Polskich eksporterów nie odstrasza nawet ocean. Stany Zjednoczone są trzecim pozaunijnym oraz
pierwszym pozaeuropejskim rynkiem zbytu dla polskiej stolarki. W 2016 roku z Polski do USA
wyeksportowano okna i drzwi za 15 mln EUR, czyli o 57% więcej niż w 2015 roku. W I półroczu
bieżącego roku odnotowano dalszy wzrost i to aż o 72% do wartości 9,8 mln EUR. A liczby te nie
uwzględniają branży fasad, której przedstawicielem na rynku amerykańskim jest m.in. Aluprof.
- Rynek amerykański przynosi nam ponad 100 mln PLN przychodów rocznie, a z udziałem marki Aluprof
powstają tam spektakularne wysokościowce. To ogromny rynek, o innej specyfice niż europejski, ale
radzimy tam sobie bardzo dobrze i wciąż otwierają się tam przed nami nowe perspektywy – podkreśla
Tomasz Grela, Prezes Zarządu Aluprof S.A., która była partnerem tegorocznego spotkania Forum 100.

Pełna lista Liderów Rynku Stolarki 2017 roku:
Kategorie

Liderzy:

PRODUCENCI:
Okna tworzywowe
Okna drewniane
Okna dachowe
Ślusarka aluminiowa
Drzwi drewniane
Drzwi metalowe
Bramy
Osłony okienne

Drutex
Dovista Polska
Velux Polska
Defor
Porta KMI Poland
KMT Stal
Wiśniowski
Portos

DOSTAWCY:
Systemy aluminiowe
Systemy tworzywowe
Szyby zespolone
Okucia
Wzmocnienia
Uszczelki
Farby i lakiery
Systemy roletowe
Automatyka

Aluprof
Aluplast
Pilkington IGP
Winkhaus Polska
MFO
SanokRubber Company
Teknos
Aluprof
Somfy

Liderzy Rynku Stolarki 2017

Forum 100 to okazja do rozmów branżowych

Gospodarzem tegorocznej Gali był znany i ceniony dziennikarz, Pan Michał Olszański
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