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Publikujemy drugą edycję listy największych producentów stolarki otworowej w Europie. 
Tym razem przygotowaliśmy aż 500 wiodących producentów okien, drzwi, bram, osłon oraz fasad. 

Całkowita liczba producentów stolarki otworowej w Europie szacowana jest na kilkanaście tysięcy. 
Zestawienie, które przygotowaliśmy obejmuje kilka procent tych firm, ale takich, które wytwarzają 
około 50% okien, drzwi czy rolet w Europie i decydują o kierunkach rozwoju tej branży. 

Pracując nad zestawieniem sprawdziliśmy wyniki finansowe kilku tysięcy producentów stolarki z 36 krajów 
(w zestawieniu znajdą Państwo firmy z 29 krajów). Lista zawiera producentów z obrotami mieszczącymi się 
w granicach od 15 do ponad 600 mln EUR. 

W opracowaniu znajdą Państwo listę ponad 500 wiodących firm produkcyjnych z ich obrotami, danymi 
adresowymi oraz specjalizacją poszczególnych firm. 

W skrócie, lista to:

▪ >500 producentów stolarki
▪ około 60 grup okiennych, drzwiowych czy osłonowych
▪ firmy, których łączne obroty przekraczają 35 mld EUR
▪ producenci odpowiadający za około 50% produkcji okien w Europie
▪ 36 przebadanych europejskich krajów (w tym firmy z 29 krajów znajdują się na liście)
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Struktura Top 500 firm ze względu na zakres oferty produktowej:

okna z PCW: ~290 firm
okna aluminiowe: ~260 firm
okna drewniane: ~180 firm
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Struktura TOP 500 firm/grup produkujących 
okna, drzwi, bramy, osłony, fasady 
ze względu na wielkość obrotów:

>35
mld EUR 

łączne obroty 
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Łączna sprzedaż TOP 500 firm produkujących 
okna, drzwi, bramy, osłony, fasady w Europie:
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W zestawieniu znajdują się firmy z następujących krajów:

> 60 companies

21-60 companies

10-20 companies

< 10 companies



Lista TOP 500 producentów okien, drzwi, bram, osłon oraz fasad 
zawiera następujące informacje: 

▪ nazwa firmy 
▪ przynależność do grup okiennych
▪ kraj
▪ dane adresowe
▪ adres www 
▪ obroty grup / firm (w EUR)* 
▪ czy w ofercie firm są następujące produkty: 

▪ okna z PCW
▪ okna aluminiowe
▪ okna drewniane i/lub drewniano-aluminiowe
▪ drzwi
▪ fasady
▪ bramy
▪ osłony zewnętrzne

*w zestawieniu zaprezentowano przychody ze sprzedaży za 2021 rok
dla ponad 350 podmiotów, przychody ze sprzedaży za 2020 rok
dla ponad 140 firm oraz wyniki starsze lub szacunkowe
dla około 50 podmiotów. 
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