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STOLARKA W PIGUŁCE: Branżowe forum wymiany doświadczeń

Podczas spotkania Forum 100 w Warszawie menadżerowie największych firm branży stolarki budowlanej poznali
obiecujące prognozy na 2019 r., które zapowiadają kolejne rekordy. Okazuje się jednak, że nie wszyscy wsiedli do tego
pociągu i stolarka otworowa staje się wyraźnie branżą dwóch prędkości.

Cała branża na Forum 100
Pałac Lubomirskich w Warszawie był 10 kwietnia 2019 r. najważniejszym miejscem dla branży stolarki budowlanej. W
tym dniu odbyło się XXII spotkanie Forum 100, prestiżowego, nieformalnego klub biznesowego, skupiającego
menedżerów ponad 100 największych firm branży stolarki budowlanej. W tej edycji Forum 100 udział wzięło 170 osób
ze 123 firm. Podczas imprezy zaprezentowane zostały wyniki polskiej branży okienno-drzwiowej w 2018 roku oraz
perspektywy na 2019 rok.
Rozwój i rozwarstwienie
Polska branża stolarki otworowej stale rośnie i jak poinformował Maksymilian Miros, analityk Centrum Analiz
Branżowych, w ciągu kilku najbliższych lat jest w stanie dogonić cztery wiodące rynki europejskie (niemiecki, włoski,
francuski, brytyjski) pod względem wartości produkcji. Gdy produkcja w Europie w ciągu 5 lat wzrosła o 12 proc., w
Polsce w tym okresie odnotowano niemal 4-krotnie większy wzrost dynamiki produkcji. Rok 2019 również zapowiada
się obiecująco, a polska branża stolarki ma szansę pobić kolejne rekordy.
Okazuje się jednak, że choć polska branża stolarki okienno-drzwiowej rośnie, to coraz bardziej dostrzegalne jest jej
rozwarstwienie. Duże, nastawione na eksport firmy rozwijają się bardzo szybko i często odnotowują imponujące
wzrosty sprzedaży. Na drugim biegunie są mniejsze firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa, skupione głównie na sprzedaży
krajowej, które zaczynają tracić rynek lub całkowicie z niego znikają. Jak wynika z danych Centrum Analiz
Branżowych, aż 40 proc. firm z branży stolarki otworowej nie zwiększyło sprzedaży w 2018 r.!
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To zjawisko nie powinno mieć wpływu na największe, których ekspansja eksportowa pozwoli zachować wzrosty w
2019 r. Może ono jednak budzić niepokój u dostawców dla branży stolarki otworowej, którzy obsługują przede
wszystkim mniejszych producentów. Dla części przedstawicieli branży kolejne lata mogą być zatem okresem pełnym
wyzwań.
Megatrendy i nagrody architektów
Podczas XXII spotkania Forum 100 zaprezentowano też trzy ważne megatrendy dla branży stolarki. Prezentacja
przygotowana przez firmę Socjomania cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony decydentów w
największych polskich firmach tego sektora. Spotkanie było również okazją do wręczenie nagród w drugiej edycji
konkursu o nagrodę architektów StolArchi. Wyróżnienie to nadawane jest produktom stolarki otworowej przez
przedstawicieli biur architektonicznych. Oto lista laureatów:
- NAGRODA W KATEGORII FORMA - DROMA za produkt PERGOLA BIOKLIMATYCZNA V125
- NAGRODA W KATEGORII FUNKCJA INNOWACJA - MAŁKOWSKI-MARTECH za produkt BRAMA
KURTYNOWA ELASTYCZNA MARC-OK
- NAGRODA W KATEGORII WSPARCIE TECHNICZNE - KRISPOL
- WYRÓŻNIENIE W KATEGORII FORMA - TEAM PLAST za produkt drzwi TEAM AXIS
- NAGRODA W KATEGORII FUNKCJA INNOWACJA - za produkt okno dachowe IGX F1 RESET
Forum wymiany doświadczeń
Nazwa Forum 100 zobowiązuje - Pałac Lubomirskich w trakcie trwania imprezy rzeczywiście stał się forum wymiany
opinii, informacji i doświadczeń, a uczestnicy wydarzenia przeprowadzili między sobą setki rozmów.
Organizatorami Forum 100 było Centrum Analiz Branżowych oraz Forum Branżowe. Partnerem strategicznym
wydarzenia była firma Fimtec Polska, a partnerami koalicja Dom Bezpieczny, Dobroplast, Swisspacer, Warsaw Build
oraz Wiśniowski.
Więcej na temat XXII spotkania Forum 100 oraz fotorelacja z wydarzenia dostępne są TUTAJ .

Pozostałe wiadomości z branży:
Centogene należy do wiodących firm, zajmujących się analizą genetyczną rzadkich chorób dziedzicznych. W nowej
siedzibie – CentoNew – na rostockim półwyspie Silohalbinsel będzie w przyszłości pracować około 250 osób. W
budynku zastosowano wysokiej jakości szkło termoizolacyjne oraz ciepłą ramkę dystansową Swisspacer Advance.
Więcej&hellip;
Z zachodnich rynków spływają bardzo dobre informacje dla polskich eksporterów z naszej branży. Zagraniczne media
informują m.in. o wzrostach na francuskim i szwajcarskim rynku okiennym, urósł też austriacki rynek bram
garażowych, jak i rynek remontowy w Niemczech. Więcej&hellip;
Forum Branżowe
press box
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