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Sektor stolarki budowlanej jest jedną z najbardziej perspektywicznych i szybko rozwijających się branż w Polsce.
Na taką sytuację wpływa nie tylko wysoka jakość polskich produktów, ale ich niska cena.

Najbardziej popularną produkcją tej branży jest:
wytwórstwo okien i drzwi z drewna oraz PCV,
aluminiowe i stalowe wykończenia wysokiej jakości.

Sektor produkcji okien i drzwi był jednym z piętnastu wyróżnianych przez Ministerstwo Gospodarki w 2012 r.
sektorów w ramach Branżowego Programu Promocji, które miały na celu wzmocnienie wizerunku
przedsiębiorców na dedykowanych rynkach zagranicznych oraz promocje produktów eksportowych.

Polska jest jednym z europejskich liderów w produkcji wyrobów z branży stolarki otworowej.

Od 2016 roku Polski eksport tej branzy promuje określenie „Tygrys Stolarki Otworowej”. Obecnie około 30%
produkcji polskich okien jest sprzedawane na rynki zagraniczne, poza eksportem polskie ﬁrmy na rynkach
zagranicznych zajmują się produkcją, dystrybucją oraz serwisem.
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Polskie okna i drzwi produkują zarówno małe rodzinne wytwórnie, jak i duże ﬁrmy., które dostarczają swoje
towary do indywidualnych odbiorców oraz przedsiębiorstw zajmujących się budową i wykończeniem wnętrz.

Eksport polskich okien i drzwi cieszy się dużym uznaniem za granicą, ponieważ polskie produkty posiadają
dobrą reputację i są uznawane za towary wysokiej jakości.

Polskie ﬁrmy dysponują:
jednymi z najlepszych technologii produkcyjnych,
innowacyjnymi rozwiązaniami produkcji okien i drzwi
atrakcyjnymi cenami dla zagranicznych konsumentów.

Polska jest jednym z wiodących producentów okien dachowych nie tylko na rynku europejskim, ale i
międzynarodowym. Silna pozycja tego rodzaju okien jest zasługą wysokiej jakości i innowacyjności produktów.
Najpopularniejszym rodzajem okien wybieranych przez polskich i zagranicznych konsumentów są okna PCV.
Polska może pochwalić się drugim miejscem wśród najbardziej rozpoznawalnych unijnych rynków produkcji okien
i drzwi.

Polskie produkty z sektora stolarki budowlanej łączą w sobie tradycję i innowacyjność.

Dzięki rozwojowi technologii produkcji i wysoko wykwaliﬁkowanej kadrze specjalistów polskie artykuły zyskały
uznanie m.in. w:
Niemczech
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Skandynawii
Francji
Wielkiej Brytanii
Rosji
***
Informacje pochodzą z: Made in Poland. Марка польской экономики. Warszawa 2014; Польская экономика. Перспективные секторы,
польские фирмы и их продукция, Warszawa 2014; Members Catalogue. Polish Windows And Doors Association, POID 2015.
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