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STOLARKA W PIGUŁCE: Czy inwestycje branży stolarki zapowiadają dobrą koniunkturę przez lata?

Największe polskie firmy z branży stolarki budowlanej inwestują na potęgę. Wielomilionowe inwestycje w nowe linie
produkcyjne, hale magazynowe i infrastrukturę dowodzą, że liderzy w produkcji m.in. drzwi i okien wierzą w długie
lata prosperity na rynku. Ostatni okres rzeczywiście był dla polskich przedsiębiorstw bardzo dochodowy.

Eko-Okna mają zgodę na rozbudowę
Niedawno informowaliśmy o dużych inwestycjach firmy Drutex. Na odpowiedź innego z liderów polskiego rynku
stolarki nie trzeba było długo czekać – starosta powiatu raciborskiego wydał właśnie pozytywne decyzje na podstawie
których Eko-Okna mogą m.in. uzbroić teren planowanej hali produkcyjno-magazynowej. Decyzja starosty
raciborskiego dotyczy także zagospodarowania terenu, infrastruktury technicznej, układu drogowego oraz obiektów
pomocniczych. W oddzielnym dokumencie firma z Kornic otrzymała zezwolenie na rozbudowę i poprawę
funkcjonalności przedsiębiorstwa poprzez m.in. wybudowanie parkingu.
Obie decyzje są datowane na 29 kwietnia 2019 r. i oznaczają zatwierdzenie projektów budowlanych i udzielenie
pozwoleń na budowę. To zapowiedź kolejnych przedsięwzięć firmy. Pod koniec 2018 r. informowaliśmy już o dużych
inwestycjach przedsiębiorstwa, zarówno w hale produkcyjne, jak i nowe linie produkcyjne. W związku z tymi ruchami
firma planowała też znaczny wzrost zatrudnienia. W tym roku nasz serwis pisał m.in. o planach związanych z
rozbudową infrastruktury, w tym w nową drogę, która umożliwiłaby rozładowanie ruchu w miejscowościach Kornice i
Pietrowice Wielkie. W informacji tej wspominaliśmy też o chęci wybudowania nowego parkingu właśnie.
Eko-Okna nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji, ale niewykluczone, że wybudują wielofunkcyjny budynek w centrum
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Raciborza. Według szacunków ekspertów, taka inwestycja może wynieść nawet powyżej 100 mln zł. Włodarze miasta
są bardzo przychylnie nastawieni do tego pomysłu.
Eko-Okna znakomicie wykorzystują obecną koniunkturę na rynku. Jak wynika z naszych informacji, firma uzyskała w
pierwszym kwartale 2019 r. rekordowe wyniki. Wprowadza tez do oferty nowe produkty klasy premium, które mogą
bardzo pozytywnie wpłynąć na wyniki pierwszego półrocza.
Drutex również inwestuje miliony złotych
Warto odnotować w tym miejscu, że również inna firma ze szczytu listy największych polskich producentów stolarki
ma w planach duże inwestycje. Drutex wydaje miliony na nową halę produkcyjną w Bytowie. Firma zamierza po
otwarciu obiektu dodać do swojego portfolio nowe produkty. O szczegółach powinniśmy się dowiedzieć w niedalekiej
przyszłości. To jednak nie koniec – przedsiębiorstwo zapowiedziało również budowę nowoczesnego biurowca.
Dobra koniunktura potrwa przez lata?
Ruchy inwestycyjne polskich firm z branży to dowód na bardzo dobrą koniunkturę na rynku. Przedsiębiorstwa nie są w
stanie zaspokoić popytu na swoje produkty, dlatego stawiają na rozwój mocy produkcyjnych. Jest jeszcze jeden ważny
aspekt – inwestycje największych firm w branży, które idą łącznie w setki milionów złotych, wyraźnie wskazują na to,
że polscy producenci przewidują dobrą passę w długiej perspektywie czasowej. W innym przypadku inwestycje w
nowe hale produkcyjne i magazynowe oraz infrastrukturę nie byłyby tak śmiałe.
2018 r. Polska zakończyła na fotelu europejskiego lidera pod względem eksportu. Rodzime firmy były również na
szczycie biorąc pod uwagę produkcję w ujęciu ilościowym. Jak podało Centrum Analiz Branżowych, 2019 r. również
może się okazać dla branży wyjątkowy. Według prognozowanej dynamiki wzrostu na poziomie 3-6 proc., produkcja
drzwi i okien w tym roku powinna przekroczyć 25 milionów sztuk! Oznaczałoby to kolejny rok, w którym rodzima
branża osiągnie rekordowe wyniki.
Pozostałe wiadomości z branży:
Polska stolarka nie zna granic! Tym razem padło na Dakar, gdzie swoje produkty będą prezentować oraz sprzedawać
firmy Erkado, Klimas Wkręt-met i Okna Konieczny. Czy Afryka to obiecujący rynek dla branży? Więcej&hellip;
Antywłamaniowe, sterowane radiowo, w modnych kolorach, odblokowywane przez ruch nogą, odczytujące linie
papilarne palców – współczesne klamki i pochwyty do okien i drzwi to nowoczesne rozwiązania i modny design. Oto
krótki przewodnik po nowościach od Hoppe. Więcej&hellip;
Co lepsze: żaluzja czy roleta? Czy warto inwestować w napędy do osłon okiennych? Dlaczego warto wyposażyć nasz
dom w osłony przeciwwłamaniowe? Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź w przygotowanym przez
ForumBranzowe.com poradniku ABC Osłon. Poradnik
Dzisiejsze drzwi wejściowe mogą być sprzedawane w niezliczonej liczbie wariantów i kombinacji. Frezy o różnym
kształcie, ozdobne aplikacje, wstawiane szkło zespolone, różne kolory – klient ma ogromny wybór. Abakus na
przykładzie jednych drzwi pokazał na naszej stronie kilkanaście wariantów wykończenia. Zobac z
Forum Branżowe
press box
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