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O raporcie

Opracowanie prezentuje wyniki branży okienno-drzwiowej w 31 krajach Europy w 2021 roku,
oraz zmiany cen surowców po 9 miesiącach 2022 roku.
W raporcie przeczytasz także o tym jaka była dynamika produkcji w poszczególnych regionach
w ciągu ostatnich pięciu lat, jakie udziały w różnych regionach Europy mają okna i drzwi PVC,
drewniane, aluminiowe czy stalowe czy chociażby jakie wyniki ma 50 największych firm
okiennych w Europie.
Najważniejsze zagadnienia, które opisaliśmy to:

produkcja okien i drzwi w poszczególnych krajach Europy

struktura produkcji okien i drzwi z poszczególnych
materiałów: PVC, drewno, aluminium, stal

wyniki produkcji: okien w EUR oraz w sztukach,
drzwi w EUR

obroty top 50 producentów okien w Europie

średnie ceny sprzedaż okien przez europejskich
producentów
wielkość, dynamikę oraz strukturę eksportu poza Europę
oraz aktywność firm z innych kontynentów
ceny surowców na światowych rynkach
po 9 miesiącach 2022 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
Analiza obejmuje wyniki 31 krajów europejskich w podziale na 4 regiony:
Europa Północna – Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja
Europa Zachodnia – Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Irlandia, Luksemburg,
Holandia, Wielka Brytania
Europa Środkowo-Wschodnia – Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska,
Rumunia, Słowacja, Węgry
Europa Południowa – Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Malta, Portugalia,
Włochy, Serbia, Bośnia i Hercegowina
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Definicje
Analiza obejmuje rynek stolarki otworowej w 31 krajach Europy, 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).

Dane ilościowe na temat produkcji oraz handlu zagranicznego okien oraz materiałów
do produkcji okien gromadzone są w różnych jednostkach miary (sztukach, m², kg).
Za podstawową jednostkę okienną przyjęto okno O32, dane przeliczane są na okno
o tym wymiarze.
Średnie ceny sprzedaży liczone jako stosunek łącznej wartość sprzedaży okien przez
producentów w danym kraju do ogólnej liczby wyprodukowanych okien w tym kraju.
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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,
Creditreform,
Croatian Bureau of Statistics,
Czech Statistical Office,
Department of Statistics and Research,
Dun & Bradstreet,
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 Norway,
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,
United Nations.
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