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STOLARKA W PIGUŁCE: Polskie firmy stawiają na rozwój

Polska jest europejskim liderem zarówno w wielkości produkcji, jak i eksportu okien. Producenci okien i innych
produktów stolarki otworowej nie spoczywają na laurach i realizują kolejne inwestycje, by umocnić swoją pozycję na
europejskim rynku.

Serwis internetowy ForumBranzowe.com w ostatnim czasie wielokrotnie informował o wielomilionowych
inwestycjach firm z branży. Głównym celem przedsiębiorstw jest zwiększenie produkcji, by zaspokoić rosnący popyt
na okna, drzwi, bramy i inne produkty stolarki budowlanej.
Jak dowiedziała się redakcja serwisu, firma Eko-Okna, Lider Rynku Stolarki wśród producentów okien (więcej na
temat Lider&oacute;w Rynku Stolarki 2018 ) prowadzi potężne inwestycje. Buduje m.in. nowe hale produkcyjne o
łącznej powierzchni 80 tys. mkw. Będzie to oznaczało podwojenie powierzchni, którą przedsiębiorstwo dotychczas
dysponowało. Eko-Okna zwiększa też zatrudnienie. Już na wiosnę firma ma zatrudniać łącznie ok. 6,5 tysiąca
pracowników. Przeprowadzane są też duże inwestycje w kolejne linie produkcyjne. Ten sezon producent okien
zakończy przychodami w wysokości niemal 1,3 mld zł. Biorąc pod uwagę realizowane inwestycje można szacować, że
w 2019 r. przychody ze sprzedaży przekroczą, bagatela, 2 mld zł!
Nowe hale produkcyjne budują też inne firmy. Przedsiębiorstwo Słowińscy ze Słupcy stawia obecnie nową halę o
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powierzchni 5 tys. mkw, co podwoi dotychczasową powierzchnię zakładu. Podobną inwestycję rozpoczął producent
akcesoriów do stolarki otworowej, firma Medos - właśnie buduje magazyn z bardzo nowoczesnymi rozwiązaniami,
dzięki którym praca w nim będzie w dużej mierze zautomatyzowana. Decyzje o rozbudowie mocy produkcyjnych
podjęły też takie firmy, jak: KAEMDE, Ponzio, czy Adams.
Firma Dovista, największy producent okien drewnianych w Polsce w dniu 23 października otworzyła nową fabrykę w
Mariampolu na Litwie. Zapowiedziała również kolejne inwestycje w tym kraju, które mogą wynieść ponad 100 mln
euro. Nową powierzchnię produkcyjno-magazynową zyskała także Mirola, która zakończyła budowę hali uzyskując
dodatkowe 900 mkw.
Wielomilionowe inwestycje, zwiększanie mocy produkcyjnych i ciągła penetracja rynku pracy to najlepsze dowody na
dynamiczny rozwój branży stolarki budowlanej w Polsce. Branża staje się polską specjalnością i wizytówką krajowej
gospodarki za granicą. Tym bardziej, że firmy nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa.
Pozostałe wiadomości z branży:
Czy firmy okienno-drzwiowe będą się nadal dynamicznie rozwijać przy niedoborze pracownik&oacute;w na rynku
pracy?
Wielki gracz na rynku stolarki budowlanej, firma Wiśnowski, wchodzi w produkcję okien. Czy pomoże to firmie w
realizacji celu, jakim jest znaczne zwiększenie eksportu?
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