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Dziennikarz  Kto by pomyślał, że Niemcy zakochają się w polskich oknach, a ich twarzą stanie się
Philipp Lahm, kapitan piłkarskiej reprezentacji Niemiec? A jednak Drutex, Oknoplast i Eko-Okna
udowadniają, że naszą eksportową specjalnością są nie tylko jabłka  Niech pan tylko popatrzy, jaki
mamy tu porządek – mówi Leszek Gierszewski, twórca Drutexu ...
 
Dziennikarz
 
 
Kto by pomyślał, że Niemcy zakochają się w polskich oknach, a ich twarzą stanie się Philipp Lahm,
kapitan piłkarskiej reprezentacji Niemiec? A jednak Drutex, Oknoplast i Eko-Okna udowadniają, że naszą
eksportową specjalnością są nie tylko jabłka
 
Niech pan tylko popatrzy, jaki mamy tu porządek – mówi Leszek Gierszewski, twórca Drutexu,
największego producenta okien w Europie.Znajdujemy się na placu budowy jego nowej hali produkcyjnej
w Bytowie. Inwestycja imponuje rozmachem: powierzchnia czterech boisk piłkarskich, 904 tony stali,
koszt – 200 mln złotych. Kiedy byłem tu 1,5 roku temu, Gierszewski budował poprzednią halę.
Pokazywał, gdzie ustawi maszyny, jakie nowoczesne szatnie zrobi dla pracowników, a na środku hali
postawi przeszkloną stołówkę. Ostatecznie zabrakło na nią miejsca.– Sprzedaż idzie nam pięknie. Są dni,
że obroty skaczą do 5,5 mln złotych. Znów brakuje nam miejsca, żebyśmy mogli więcej produkować.
Dlatego zaczęliśmy budowę kolejnej hali. Fajny problem, prawda? – mówi.
 
Kiedy przejeżdżamy z jednej hali produkcyjnej do drugiej, najpierw mijamy tiry z napisem „Best
Windows”, który zastąpił swojskie „Najlepsze okna bez kitu”, a potem piętrzące się stosy okiennych
profili. Nie jest łatwo je ominąć, bo w przeliczeniu leży tu ich ok. 12 tysięcy kontenerów. W ten sposób
Leszek Gierszewski przygotowuje się do zalania swoimi oknami rynku w przyszłym roku.
 
Od dwóch lat Drutex jest ich największym producentem w Europie. Co roku do ich produkcji zużywa 3
mln mkw. szkła. I nie jest sam, ścigają go m.in. krakowski Oknoplast, Eko-Okna z Kornic oraz zambrowski
Dobroplast.
 
Dzięki tej rywalizacji okna powoli stają się nową polską specjalnością, przychody z ich eksportu w tym
roku mogą przekroczyć 1,5 mld euro.Na tym rynku nie ma globalnych producentów, dominują średniej
wielkości firmy z Niemiec, Francji i Austrii, które mają coraz większy problem, żeby konkurować z
mającymi znacznie niższe koszty producentami z Polski. Na razie są większe niż polskie firmy, ale tylko
dlatego, że jako lokalni producenci mogą jeszcze sprzedawać je drożej.
 
Reklama
 
– Jesteśmy nie tylko tańsi, ale również bardziej innowacyjni. O oknach termoizolacyjnych w Europie
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zrobiło się głośno jakieś sześć, siedem lat temu, podczas gdy my z takimi oknami weszliśmy na rynek już
w 2003 roku. Pierwsi w Europie wprowadziliśmy też kolory złoty dąb i orzech włoski, dziś w tych barwach
produkuje się 70 procent wszystkich drewnopodobnych okien – przekonuje Mikołaj Placek, prezes i syn
założyciela Oknoplastu.
 
Polacy również pierwsi w Europie wpadli na pomysł, żeby do promocji okien wykorzystać piłkę nożną.
Reklamowali je między innymi piłkarze Bayernu Monachium, Borussii Dortmund, AC Milan, Juventusu
Turyn, Olympique Lyon.– Dopiero po nas zaczęli to stosować inni europejscy producenci okien – dodaje
Placek.
 
Gdy ostatniego dnia sierpnia tego roku włoska Fiorentina ogłosiła, że przechodzi do niej Kuba
Błaszczykowski, okazało się, że kibice doskonale go znają. Tego samego dnia w „La Repubblica” można
było znaleźć reklamę z jego udziałem – od roku promował okna Drutexu wspólnie z Andreą Pirlo i
Philippem Lahmem.Żeby lepiej zrozumieć, na czym polega sukces polskich producentów, trzeba
zobaczyć bytowską fabrykę Drutexu. Tu aż kłębi się od ludzi, w jednej hali pracuje jednocześnie ok. 200
osób. Wycinają profile, wiercą otwory, wstawiają szyby. Nie ma tu klasycznych linii produkcyjnych, są
wspomagające pracę maszyny, ale na końcu do wszystkiego i tak potrzebni są ludzie. Zatrudniając ich w
Bytowie albo w Niepołomicach pod Krakowem, gdzie siedzibę ma Oknoplast, polskie firmy zyskują
przewagę kosztową.
 
Dziennikarz
 
Kto by pomyślał, że Niemcy zakochają się w polskich oknach, a ich twarzą stanie się Philipp Lahm,
kapitan piłkarskiej reprezentacji Niemiec? A jednak Drutex, Oknoplast i Eko-Okna udowadniają, że naszą
eksportową specjalnością są nie tylko jabłka 60
 
Na ostatnich targach w Kolonii zagraniczni dziennikarze zarzucali Polakom, że rozpychają się w Europie
dzięki dumpingowym cenom. Nic bardziej mylnego, wystarczy zajrzeć w sprawozdania finansowe
Drutexu. Od 2009 roku dzięki eksportowi firma praktycznie podwoiła przychody (w tym mogą one
sięgnąć 0,6 mld złotych), zachowując przy tym niesamowitą rentowność, marża EBITDA w tym czasie
wynosiła 15–19 procent.
 
To efekt przyjętego modelu biznesowego, zgodnie z którym Gierszewski jak najwięcej stara się robić
własnymi siłami. Najlepszym przykładem jest nowa hala produkcyjna, gdzie sam dla siebie jest
generalnym wykonawcą, a za całą inwestycję odpowiada jego szwagier, który w firmie zajmuje się też
HR-em.
 
Reklama
 
W czasie poprzedniej mojej wizyty w Bytowie twórca Drutexu z dumą prezentował własną linię do
produkcji okiennych profili. Taka inwestycja to wydatek rzędu około 20 mln euro, ale dzięki temu można
uwolnić się od narzucających ceny i limity produkcji niemieckich potentatów (Veka, Aluplast i Rehau).
Dziś nie tylko je wytwarza, ale sam wykonuje także maszyny do ich produkcji.– Budując je, nie
oszczędzamy na podzespołach, dostosowujemy je w 100 procentach do naszych potrzeb, dzięki czemu
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są bardziej niezawodne. Są po prostu lepsze i bardziej ekonomiczne od pierwowzorów – tłumaczy
Gierszewski.Całkowicie nowym nabytkiem jest maszyna do hartowania szkła. Ale gdy podchodzimy do
miejsca, w którym szkło jest do niej podawane, Gierszewski ma nietęgą minę. Spogląda na zegarek, jest
16.07, hartowana szyba miała być podana minutę temu.
 
Dziennikarz
 
Kto by pomyślał, że Niemcy zakochają się w polskich oknach, a ich twarzą stanie się Philipp Lahm,
kapitan piłkarskiej reprezentacji Niemiec? A jednak Drutex, Oknoplast i Eko-Okna udowadniają, że naszą
eksportową specjalnością są nie tylko jabłka
 
Twórca Drutexu to perfekcjonista, który w latach 80. porzucił dobrze zapowiadającą się karierę w
wojsku, by zająć się własnym biznesem.Miał pewny awans na podpułkownika, ale wolał produkować
ogrodzenia i klatki dla lisów z drutu. Przygoda z oknami zaczęła się trochę przypadkiem. W 1993 roku
budował dom i szukając do niego okien, trafił na targi do Sopotu. Wtedy zauważył, jak prosta jest
produkcja okien i jak niskie są bariery wejścia na rynek.Chyba z wojska została mu umiejętność
optymalizowania wszystkich procesów, nic mu nie umyka. Kiedy przechodzimy obok gotowych okien
leżących na stojakach, jego uwagę zwraca ilość folii, którą owinięte jest okno.
 
– Po co aż tyle? Ile to musi czasu zajmować? – mówi pod nosem. W branży krąży anegdota, że w
Druteksie wszędzie jest tak czysto, że z podłogi można nawet jeść.
 
– Pamiętam, jak musieliśmy zdobyć certyfikat na amerykański rynek. Przyjechał do nas człowiek z
instytutu certyfikującego z USA i powiedział, że jest drugi raz w Europie, pierwszy raz w Polsce, a w
branży działa od 17 lat i nic innego nie robi, tylko jeździ i certyfikuje takie zakłady jak nasz, ale takiej
firmy to jeszcze nie widział. Wszystko błyszczy, nowe maszyny – mówi Gierszewski.Nie ma tu jak w
innych firmach szlabanu, wchodzi się przez nowoczesne bramki, podobne do tych, jakie spotyka się na
stadionach piłkarskich. Widać, że całość robiona jest na wysoki połysk, w oczy rzucają się balustrady ze
stali nierdzewnej czy podgrzewane kładki prowadzące do hal produkcyjnych z parkingu, które włączają
się automatycznie, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej zera.
 
Reklama
 
– My tu niczego nie udajemy – lubi powtarzać Gierszewski.Rok temu do firmy przyjechała delegacja
jednego z trzech największych na świecie producentów szkła. – Nie mogli się nadziwić, jaką tu, w
Bytowie, mamy perełkę – wspomina Gierszewski. A między sobą zastanawiali się, skąd firma miała na to
pieniądze, jaki inwestor za tym stoi.Pasja, z jaką Leszek Gierszewski rozbudowuje największe zakłady
produkcji okien w Europie, trochę kontrastuje z tym, jak funkcjonuje prywatnie. Nadal mieszka w tym
samym domu, do którego ponad dwadzieścia lat temu szukał okien.Specyfika produkcji okien sprawia, że
na tym rynku nie ma globalnych graczy. Większość firm, tak jak Drutex, należy do prywatnych właścicieli.
Dobrym przykładem na to, jak kończą w niej inwestorzy, jest przejęcie przez Penta Investments przed
siedmioma laty spółki Okna Rąbień.
 
Firma miała 240 mln złotych przychodów, połowę sprzedaży z eksportu i ambitne plany konsolidacji
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marek w innych krajach. Mimo że Penta dwukrotnie dofinansowała spółkę, inwestując w nią 100 mln
złotych, cztery lata później Rąbień ogłosił upadłość. Zbankrutowanych zakładów długo nikt nie chciał
kupić, w końcu po roku przejął je Oknoplast, lokując tam produkcję pod ekonomiczną marką.Mający
swoją siedzibę w Niepołomicach Oknoplast był pierwszą polską firmą, która zrozumiała, że nawet z okna
można zrobić produkt marketingowy.– Ojciec z produkcją okien wystartował na początku lat 90.
Wychodził z założenia, że popyt będzie rósł, bo ludzie muszą wymieniać stare, nieszczelne okna
drewniane. Wtedy wystarczyło komunikować, że ma się w ofercie okno PCV na profilu niemieckim, i
sprzedawało się samo – tłumaczy Mikołaj Placek.
 
Dziennikarz
 
Kto by pomyślał, że Niemcy zakochają się w polskich oknach, a ich twarzą stanie się Philipp Lahm,
kapitan piłkarskiej reprezentacji Niemiec? A jednak Drutex, Oknoplast i Eko-Okna udowadniają, że naszą
eksportową specjalnością są nie tylko jabłka
 
On sam w rodzinnej firmie pracuje od 2002 roku. Zaczął od zbudowania działu marketingu z
prawdziwego zdarzenia.– Wcześniej marketing był w branży utożsamiany głównie z reklamą, my pierwsi
zaczęliśmy badać profile naszych klientów, ich oczekiwania, sposoby, w jakie możemy dotrzeć do nich z
informacją o marce – opowiada Mikołaj Placek.Oknoplast ruszył z silną kampanią reklamową: najpierw
w gazetach, a potem – jako pierwszy producent okien – z reklamą telewizyjną. W ten sposób przećwiczył
taktykę zdobywania rynku, którą pięć lat później wykorzystał przy ekspansji we Włoszech, dziś
kluczowym dla siebie obszarze.– W odróżnieniu od niemieckiego rynek włoski nie został jeszcze zepsuty
przez tanich polskich producentów. Wiedzieliśmy, że musimy go zdobyć szybko, dlatego od razu
weszliśmy z kampanią do czołowych dzienników – „La Stampy”, „Corriere della Sera”, „La Repubblica” i
telewizji RAI – tłumaczy Mikołaj Placek.
 
Geneza wejścia do Włoch była podyktowana praktyką – chodziło o zmniejszenie wpływu sezonowości.
Zima w Polsce i na północy Europy jest martwym sezonem w budownictwie i sprzedaży okien, podczas
gdy we Włoszech sezon trwa prawie cały rok. Żeby nie poruszać się po nowym rynku na ślepo, Mikołaj
Placek postawił na włoskich menedżerów, za budowę wizerunku marki Oknoplastu odpowiadał jeden z
szefów marketingu Benettona.– Zastanawialiśmy się, jak możemy jeszcze lepiej się promować, i
doszliśmy do wniosku, że przecież Włosi kochają piłkę nożną. I w ten sposób trafiliśmy do Interu
Mediolan – tłumaczy Mikołaj Placek.
 
Nie było to takie łatwe, bo we Włoszech wszystko opiera się na kontaktach i znajomościach, a było
wiadomo, że Massimo Moratti, wszechpotężny prezes Interu Mediolan, sam wybiera sobie sponsorów. I
po kilku miesiącach negocjacji Oknoplast – obok Volvo i Deutsche Banku – stał się pierwszym sponsorem
klubu z Polski.
 
Reklama
 
Taka promocja w połączeniu z szybko budowaną własną siecią sprzedaży przełożyła się na pozycję
rynkową. Oknoplast stał się drugą po włoskim Finstralu marką na rynku. W ubiegłym roku sprzedaż we
Włoszech przekroczyła 150 mln złotych.Sukces spory, biorąc pod uwagę, jak zaciekle zagraniczni
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producenci bronią się przed tańszą konkurencją z Polski. W Niemczech polscy producenci mają
problemy, żeby w ogóle dostać się na targi. Ale i tak najgorzej jest we Francji.– Nie dość, że wymagają
dodatkowych własnych certyfikatów, to jeszcze na przykład oferują dofinansowanie do produkcji okien,
które teoretycznie może dostać każdy, ale w praktyce przyznaje je branżowa organizacja, w której
zasiadają szefowie francuskich producentów okien – opowiada Mikołaj Placek.
 
Drutex szuka także dalej położonych rynków. W Stanach Zjednoczonych dostarcza okna do hoteli
należących do takich sieci jak Hilton, Hyatt, Holiday Inn. Miesiąc temu zrealizował zlecenie dla duńskiego
Lego, dostarczając okna do jego największego na świecie zakładu klocków edukacyjnych w Monterrey w
Meksyku.Wychodzi na to, że dziś największym ograniczeniem w rozwoju Drutexu są moce produkcyjne.
Ale z ich rozbudową Leszek Gierszewski sobie poradzi, nawet jeśli oddanie nowych hal się trochę opóźni.
Taki już jest ostrożny.– Mam komfort psychiczny, jak chodzę po firmie i widzę, jak duże na placu mamy
zapasy. Odpowiedzialny przedsiębiorca zawsze musi mieć jakiś bufor. Może z punktu widzenia teorii
ekonomii i finansów ktoś powie, że można zrobić to w sposób bardziej optymalny, ale ja dzięki temu
dobrze śpię – kończy Gierszewski.To, co naprawdę zagraża Drutexowi, to brak rąk do pracy – problem, z
którym już się mierzą albo zaraz będą musieli się zmierzyć wszyscy polscy eksporterzy.Leszek
Gierszewski przyznaje, że jego firma wydrenowała już bytowski rynek, szuka ludzi w innych miastach, ale
tam jest ten sam problem. Jesienią zatrudnił 29 Ukraińców i już żałuje, że zdecydował się na ten krok tak
późno. Chętnie zatrudniłby stu kolejnych, i to na wczoraj.
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