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Duża inwestycja pod Krakowem: OKNOPLAST rozbudowuje zakład produkcyjny i wprowadza automatyzację

Grupa OKNOPLAST – małopolska firma znajdująca się w pierwszej piątce największych europejskich producentów
okien i drzwi PVC – rozpoczęła dużą inwestycję. Ma ona na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej
przedsiębiorstwa. Projekt zostanie zrealizowany dzięki wsparciu Krakowskiego Parku Technologicznego.

Prace już ruszyły i obejmują budowę nowego kompleksu produkcyjno-logistycznego o powierzchni 16 tys. m2 oraz
zwiększonym poziomie automatyzacji. W ramach realizacji rozbudowana i zautomatyzowana zostanie produkcja
wyrobów z aluminium, jak również z PVC. Kolejnym obszarem zmian będzie stworzenie nowoczesnego centrum
logistycznego do sortowania i pakowania towarów gotowych oraz kompletacji akcesoriów okiennych razem z
produktami.
– Robotyzacja w obrębie produkcji została zaplanowana w sposób bardzo przemyślany. Dotyczy ona przede wszystkim
kluczowych jej etapów z punktu widzenia jakości wyrobów. Warto także podkreślić, że zmniejszy liczbę odpadów
poprodukcyjnych, co stanowi kolejny krok naszego przedsiębiorstwa w stronę ochrony środowiska – powiedział
Mikołaj Placek, Prezes Zarządu Grupy OKNOPLAST. – Jestem przekonany, że takie zmiany są nieodzowne, aby w
perspektywie lat utrzymać pozycję czołowego producenta stolarki otworowej. Cały czas chcemy być liderami
technologicznymi i jak dotąd odnieśliśmy w tym zakresie wiele sukcesów. Jednocześnie zdajemy sobie jednak sprawę,
że przed nami wciąż sporo wyzwań. Dzięki inwestycji będziemy gotowi, by z jeszcze większą siłą realizować najbardziej
kreatywne pomysły, zapewniając zarazem najwyższą precyzję wykonania produktów.
Jakie korzyści przyniesie inwestycja?
Nowa infrastruktura pozwoli poprawić efektywność procesów produkcyjnych i logistyczno-magazynowych, a w
rezultacie zwiększyć moce produkcyjne zakładu o 30 proc. Ponadto dzięki nowej przestrzeni logistycznej dodatkowo
udoskonalona zostanie jakość pakowania towarów. Co ważne, inwestycja wpłynie także znacząco na poprawę komfortu
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wykonywania zadań przez pracowników produkcyjnych.
W ramach budowy kompleksu produkcyjno-logistycznego poszerzona będzie także przestrzeń biurowa –
przedsiębiorstwo stworzy nowoczesną infrastrukturę dla części działów Grupy OKNOPLAST. Cały projekt ma zostać
zrealizowany do 1 marca 2024 roku.
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