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Modnie i wygodnie 
W Polsce powstała prężna branża zajmująca się 
produkcją i sprzedażą artykułów wyposażenia 
wnętrz. Przeznaczamy na nie już 5 proc. 
domowego budżetu. 
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P ł f ^ n ielu kibiców Olympiąue Lyon 
Ł " i ' J było bardzo zaskoczonych, kie-
BWfcJB dy na początku września na 
spodenkach swoich ulubionych piłka
rzy zobaczyło zarys ramy okiennej z obco 
brzmiącą nazwą Oknoplast. Zdziwie
ni mogli być również sympatycy Borussi 
Dortmund, którzy to logo zaczęli oglądać 
na stadionie swojej drużyny. Za to ten 
znak doskonale rozpoznają miłośnicy wło
skiego klubu Inter Mediolan, który Okno
plast sponsoruje od 1,5 roku. Polska firma 
nie zdradza, ile kosztuje ją promocja, ale 
eksperci szacują, że tylko kasę Olym
piąue Lyon zasiliła kwotą prawie 2 mln 
euro. - Wybraliśmy kluby niemiecki, fran
cuski i włoski, bo właśnie w tych krajach 
chcemy zdobyć silną pozycję na rynku 
- dumaczy Grzegorz Filipek z Oknoplastu. 

Nie rzuca słów na wiatr. We Włoszech 
Oknoplast ma już 550 salonów sprzedaży, 
we Francji prawie 400, a w Niemczech 300. 

Te mocarstwowe plany nie dziwią 
analityków rynku wyposażenia wnętrz. 
W ciągu ostatnich dwóch dekad w Polsce 
powstała prężna branża zajmująca się pro
dukcją i sprzedażą okien, drzwi, oświede-
nia, systemów grzewczych i klimatyzacji 
oraz podłóg. Według przeprowadzanych 
przez GUS badań budżetów gospodarstw 
domowych meble oraz artykuły wyposaże
nia wnętrz stanowią już ok. 5 proc. wydat
ków Polaków. Na ten cel przeznaczamy 
ponad 12 mld zł rocznie - szacuje firma 
badawcza PMR. Natomiast obroty skle
pów budowlanych wyceniane są łącznie 
na 25 mld zl. Co prawda kryzys finanso
wy ostudził zapał do tego typu inwesty
cji, co spowodowało, że w ostatnich latach 
zamknięto blisko I30 placówek z wypo
sażeniem wnętrzarskim. Ale zdaniem 
analityków wkrótce nastąpi przełamanie 
tego negatywnego trendu. W przyszłym 
roku sprzedaż powinna zacząć rosnąć. 

Zawirowania na krajowym rynku skło
niły wielu producentów do szukania 
klientów za granicą. W ubiegłym roku 
w naszym kraju wyprodukowano 12 mln 
okien i blisko 8 mln drzwi - wynika z da
nych Centrum Analiz Branżowych (CAB). 
Produkcją stolarki zajmuje się prawie 
3 tys. przedsiębiorstw, a eksportuje ją po
łowa z nich. Nasze firmy wysyłają wyroby 
do 100 krajów na świecie. W 2012 r. war
tość eksportu wyniosła miliard złotych. 
Nawet 10 tys. okien dziennie chce produ
kować firma Drutex w fabryce w Bytowie. 
Po rozbudowie, która ma być zakończona 
w tym roku, będzie to prawdopodobnie 
największy tego typu zakład w Europie. 

Leszek Gierszewski, prezes Drutek-
su, nie obawia się problemów ze zbytem 
okien. Drutex bowiem stawia na eks
port. W ubiegłym roku sprzedaż zagra
niczna przyniosła firmie ponad połowę 
z 438 mln zl przychodów. W tym roku fir
ma odnotowała duży wzrost sprzedaży 
na zagraniczne tynki, m.in. do Włoch 
(o 247 proc), Niemiec (23 proc.) i Francji 
(o 16 proc) . Szefowie konkurencyjnego 
Oknoplastu szacują, że w tym roku udział 
eksportu Grupy Oknoplast w przycho
dach, które prawdopodobnie przekroczą 
450 mln zł, wzrośnie do 65 proc. Nato
miast okna dachowe Fakro trafiają do 
47 krajów świata - od Nowej Zelandii przez 
Chile po Japonię. Grupę Fakro, zatrudnia
jącą ponad 3,3 tys. osób, tworzy 12 spó
łek produkcyjnych i 15 dystrybucyjnych 

NEWSWEEK
2013-09-30



zlokalizowanych w Europie, Azji i Amery
ce. Firma z Nowego Sącza ma ok. 15-pro-
centowy udział w światowej sprzedaży 
okien dachowych, którą eksperci ocenia
ją na 4 mln sztuk rocznie. 

W stronę słońca 
Producenci przyznają, że utrzymanie do
brej pozycji na konkurencyjnym rynku 
nie jest proste. - Klienci oczekują coraz 
lepszych rozwiązań technicznych zwią
zanych z energooszczędnością oraz bez
pieczeństwem użytkowania, co wymusza 
na producentach tworzenie coraz bardziej 
innowacyjnych produktów - mówi Janusz 
Komurkiewicz, członek zarządu Fakro. 

To trend charakterystyczny dla całej 
branży, która w ostatnich latach przeży
wa technologiczną rewolucję. Dobrym 
przykładem jest segment urządzeń grzew
czych, na których zakup Polacy wydają co 
roku 2,6 mld zł. - Najpopularniejsze nadal 
są nowoczesne typy pieców gazowych, ale 
szybko upowszechniają się także urządze
nia wykorzystujące odnawialne, czyli tanie 
źródła energii - mówi Katarzyna Bednarz, 
analityk rynku budowlanego PMR. 

Tę tezę potwierdza popularność ko
lektorów słonecznych służących do pod
grzewania wody i ogrzewania budynków. 
Z takich instalacji w naszym kraju korzy
sta już ponad 100 tys. użytkowników. Ich 
łączna powierzchnia przekroczyła milion 
metrów kwadratowych, a wartość ryn
ku tego typu urządzeń sięga 500 mln zł 

rocznie. Instytut Energetyki Odnawial
nej (IEO) szacuje, że w ubiegłym roku 
w Polsce sprzedano urządzenia o łącznej 
powierzchni 302 tys. mkw. To 19-procen-
towy wzrost w stosunku do 2011 r. Więcej 
kolektorów w Europie zainstalowano tyl
ko w Niemczech. Branżowa organizacja 
European Solar Thermal Industry Fede
ration przewiduje, że w tym roku Polska 
będzie jednym z czterech krajów, obok 
Danii, Belgii i Grecji, gdzie rynki kolekto
rów słonecznych zanotują dalszy wzrost. 

Popularność kolektorów to zasługa 
Narodowego Funduszu Ochrony Środo
wiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 
który od 2010 r. oferuje 45-procento-
we dopłaty do kredytów przeznaczonych 
na zakup tych urządzeń. Konieczność 
zaciągnięcia kredytu wynika z tego, że 
NFOŚiGW realizuje program we współ
pracy z bankami. Limit dofinansowa
nia to 2,5 tys. zł brutto do każdego metra 
kwadratowego kolektorów. 

Polska futurystyczna 
Z danych zebranych przez IEO wynika, 
że coraz chętniej instalujemy także panele 
słoneczne służące do wytwarzania energii 
elektrycznej. W 2012 r. w Polsce sprzeda
no łącznie ponad 93 tys. paneli fotowol-
taicznych, których moc sięga 22 MW. 
Tego typu urządzenia wkrótce mogą być 
powszechnie stosowane. NFOŚiGW pra
cuje właśnie nad nowym programem do
finansowania urządzeń wykorzystujących 

źródła odnawialne montowane przez pro-
sumentów, czyli gospodarstwa domowe. 
Nadwyżki produkcji każdy będzie mógł 
sprzedać do sieci energetycznej. 

O tym, że Polacy nie boją się inwesto
wać w nawet futurystyczne technolo
gie, świadczy szybko rosnąca sprzedaż 
pomp ciepła, czyli urządzeń wymuszają
cych przepływ ciepła z obszaru o niższej 
temperaturze (z gruntu lub powietrza na 
zewnątrz budynku) do nagrzewanego po
mieszczenia. W ubiegłym roku do klien
tów trafiło ponad 12,6 tys. pomp ciepła. To 
o 20 proc. lepiej niż rok wcześniej - wy
nika z badania przeprowadzonego przez 
Polską Organizację Rozwoju Technologii 
Pomp Ciepła (PORT PC). 

Ogrzanie średniej wielkości domu 
i zapewnienie mieszkańcom ciepłej 
wody kosztuje dzięki pompie gruntowej 
ok. 1,6 tys. zł rocznie. To rachunek za zu
żywany przez nią prąd. Ale zainstalowa
nie tego urządzenia jest skomplikowane 
i kosztowne. Pompa pobiera ciepło z grun
tu przez system rur. Układa sieje poziomo 
na głębokości ok. 1,5 m na powierzchni kil
kuset metrów kwadratowych działki. Albo 
wpionowych odwiertach o głębokości kil
kudziesięciu metrów. Łącznie z instalacja
mi pompa kosztuje 40-60 tys. zł. Znacznie 
tańsza jest pompa, która pobiera ciepło 
z powietrza (ok. 30-45 tys. zł). W naszym 
klimacie w siarczyste mrozy nie może być 
jednak jedynym źródłem ciepła. 
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