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Polacy numerem 1 w okiennej Europie 

Dynamicznie rosnący w ostatnich latach eksport okien z Polski wywindował naszych producentów na 
czołowe pozycje w europejskim rankingu przedsiębiorstw tej branży. Od czterech lat segment stolarki 
w Polsce utrzymuje pozycję największego jej eksportera w Europie. Od ubiegłego roku natomiast 
wszedł także na najwyższy stopień podium jeśli idzie o liczbę wyprodukowanych okien, spychając 
Niemców na 2 miejsce. Od roku 2017 żaden inny kraj na naszym kontynencie nie produkuje więcej 
okien niż Polacy.  

Na wczorajszym Ogólnopolskim Forum Stolarki 2018 zaprezentowano ostatnie wyniki badań nad 
rynkiem okiennym w Europie. Z zestawień zaprezentowanych przez Centrum Analiz Branżowych 
wynika, że w całej Europie wyprodukowano w ub. roku ponad 95 milionów okien, a polskie zakłady 
miały w tym 15-procentowy udział. W 2017 roku produkcja w Polsce zwiększyła się do 14,4 mln 
okien, a to nie koniec wzrostów. Według prognoz CAB w obecnym sezonie z polskich fabryk wyjedzie 
o około 5% więcej okien niż w roku 2017. Z całą pewnością rok 2018 zakończymy na fotelu lidera 
europejskiego rynku okien, zarówno jeśli idzie o wielkość produkcji, jak i wielkość eksportu.  

Silna pozycja polskiej branży na arenie międzynarodowej to zasługa ponad 2 tys. producentów okien, 
drzwi, bram czy rolet oraz ich dostawców, ale niewątpliwie Ci najwięksi są motorem napędowym 
całej polskiej stolarki. Ogólnopolskie Forum Stolarki 2018 było doskonałą okazją, żeby wyróżnić 
liderów w poszczególnych segmentach. Podsumowania dokonali analitycy Centrum Analiz 
Branżowych, którzy wskazali tych producentów i dostawców, którzy weszli w sezon 2018 jako 
najwięksi w swoim segmencie. I tak, liderem produkcji okien z tworzyw sztucznych została firma Eko-
Okna, okien dachowych Velux, a systemów roletowych Aluprof. Pełna lista Liderów Rynku Stolarki 
2018 znajduje się w poniższej tabeli.  

 

Tabela. Liderzy Rynku Stolarki 2018 w poszczególnych segmentach 

Segment Lider Rynku Stolarki 2018 

Producenci wyrobów gotowych 

Okna z tworzyw sztucznych Eko-Okna 

Okna drewniane Dovista Polska 

Okna dachowe Velux 

Ślusarka aluminiowa Defor 

Drzwi drewniane Porta KMI Poland 

Drzwi metalowe KMT Stal 

Bramy Wiśniowski 

 
 
 
 



 

 

Dostawcy komponentów 

Systemy aluminiowe Aluprof 

Systemy tworzywowe Aluplast 

Szyby zespolone Pilkington IGP 

Okucia Winkhaus 

Wzmocnienia MFO 

Uszczelki Sanok Rubber 

Farby i lakiery Teknos 

Systemy roletowe Aluprof 

Automatyka Somfy 
Źródło: Centrum Analiz Branżowych 

 

 



 

 

 

Ogólnopolskie Forum Stolarki to najważniejsze spotkanie branży okienno-drzwiowej, na którym 
spotykają się właściciele, prezesi oraz najwyższa kadra kierownicza firm produkujących stolarkę oraz 
dostawców komponentów dla branży. Spotkanie ma charakter cykliczny i stanowi doskonałe forum 
wymiany opinii, informacji i doświadczeń dla dalszego, dynamicznego rozwoju całej branży.  

 

 

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Analiz Branżowych, więcej informacji na www.cab-
badania.pl 
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