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Dzięki nowej żaluzji fasadowej LS Dark fi  rma Alukon otwiera nowe możliwości w planowaniu i reali-

zacji optymalnej ochrony przeciwsłonecznej w budynkach mieszkalnych. Innowacyjny system łączy 

w sobie doskonałe zaciemnienie ze szczególnie wydajną kontrolą światła, dzięki czemu zawsze za-

pewnia pożądaną dawkę światła dziennego.

www.facebook.com/

RoletyBramyTechnikiOslonowe

Dołącz do fanów 
RBT Magazyn na Facebooku

Największy polski systemodawca rozwiązań dla budownictwa od wielu lat nieprzerwanie rozwija 

swoje portfolio produktów. Tym razem, fi rma Aluprof SA ma do zaproponowania swoim klientom 

pergolę MB-OpenSky 120. Nowy produkt stanowi poszerzenie rodziny zadaszeń tarasowych dostęp-

nych w formie systemu do samodzielnej prefabrykacji. Produkt cieszy się bardzo dużym zaintereso-

waniem wśród producentów stolarki aluminiowej, stanowiąc atrakcyjną alternatywę do rozwiązań 

dostępnych na rynku.
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Prezes Zarządu Wydawnictwa

k.frysztak@ewit.pl

Szanowni Państwo,

Nowy Rok, nowe wyzwania, nowe przedsięwzięcia, ale też i stare pro-

blemy. Z ciekawością przyglądam się temu co dzieje się na rynku bu-

dowlanym, co prawda w Radomiu, gdzie mieszkam i pracuję, nadal trwa 

wiele budów, a te które się kończą, na pniu są sprzedawane. Na to może 

działać kilka kwestii, bliskość Warszawy, lotnisko będące na ukończeniu. 

Ale czy tak jest w całym kraju, a co najważniejsze czy tak będzie w całym 

roku, będziemy przez najbliższe miesiące śledzić. Przecież nie tylko nasza 

branża, ale ogólnie gospodarka oparta jest na sektorze budowlanym. 

Zaś na ten, wpływ bezpośredni ma rynek fi nansowy, a obecnie można 

nawet powiedzieć - polityka. Odczyty infl acji zapewne w tym roku będą 

mniej drastyczne, ale to tylko będzie efekt porównawczy „rok do roku”, 

bo przecież w porównywanym okresie poprzedniego roku już była bar-

dzo wysoka. 

Poprosiliśmy o podsumowanie poprzedniego roku szefów kilku fi rm 

z naszej branży i co prawda są one pozytywne, ale również nasi roz-

mówcy wskazują na fakt, że jesteśmy podatni na zewnętrzne czynniki. 

Nie możemy zapominać o trwającej wojnie w Ukrainie, gdzie duży udział 

w rynku miały nasze fi rmy. 

Początek roku, już od dekad odbywa się pod dyktando targów po-

znańskich i sztandarowej wystawy BUDMA, w tym roku odbędą się one 

w dniach 31 stycznia do 3 lutego. W ich czasie nie zabraknie wielu wy-

darzeń towarzyszących jak choćby: Forum Designu i Architektury D&A, 

Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future, a przede wszystkim 

najwieksza wystawa polskiej stolarki otworowej Windoor-Tech. W czasie 

imprezy nie zabraknie naszych przedstawicieli, którzy będą odwiedzać 

stoiska Państwa fi rm, ale również w ich czasie odbywać spotkania, a już 

w następnym wydaniu szeroki reportaż z Poznania. Wszystkich Państwa 

zachęcam do kontaktu z naszą redakcją, zdaję sobie sprawę że nie wszy-

scy będą mieli stoiska a chętnie się z Państwem spotkamy. 

Do zobaczenia w Poznaniu!

LS DARK 
ŻALUZJE ZACIEMNIAJĄCE 

 
• łączy zaciemnianie i sterowanie światłem
• lamele żaluzji w innym Design
• zintegrowane z zabezpieczeniem przed  

podnoszeniem
• ciemność może być taka piękna
• Made in Germany

SYSTEM
ŻALUZJI 

FASADOWYCH
dla perfekcyjnego

zaciemniania

ZAPRASZAMY NA STOISKO TARGOWE
17. – 22. KWIECIEŃ W MONACHIUM

ALUKON KG I Münchberger Straße 31 I D-95176 Konradsreuth
Telefon: +49 92 92 950-0 I Fax: +49 92 92 950-290 I Mail: info@alukon.de
Przedstawicielstwo w Polsce: Daniel Balicki I Telefon: 0048 501 089 336

E-Mail: Daniel.Balicki@alukon.com
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Podsumowanie roku 2022 
w branży budowlanej w Polsce

Branża budowlana w Polsce odnotowała wzrost w roku 2022, pomimo trudności związanych z pandemią COVID-19. 
Wzrost był wynikiem wsparcia rządu dla sektora poprzez programy inwestycyjne i rozwojowe oraz zwiększonego 
zapotrzebowania na budownictwo mieszkaniowe, zwłaszcza w dużych miastach. Rok 2022 przyniósł również rozwój 
technologii i automatyzacji w branży, co pozytywnie wpłynęło na efektywność procesów budowlanych i zwiększyło 
bezpieczeństwo pracy. Digitalizacja branży również postępowała, co ułatwiło zarządzanie projektami, poprawiło 
komunikację między partnerami oraz ułatwiło przepływ informacji. Zwiększyło się zapotrzebowanie na budownictwo 
zrównoważone i ekologiczne, takie jak budynki niskoemisyjne czy budynki zintegrowane z infrastrukturą miejską, 
co stanowiło kolejne wyzwanie dla branży. Pandemia COVID-19 miała również wpływ na branżę budowlaną 
w 2022 roku, jednak branża zdołała się z nią adaptować i kontynuować swój rozwój.

Konsekwentne budowanie przewagi 

konkurencyjnej, silna dywersyfi kacja 

produktowa, wykwalifi kowana i do-

świadczona kadra oraz stabilność fi -

nansowa to czynniki, dzięki którym 

możemy cieszyć się pozycją lidera 

w branży. Jesteśmy obecnie na szczy-

cie swojego rozwoju, co pozwala nam 

lepiej niż wielu mniejszym podmio-

tom, radzić sobie w warunkach pogar-

szającej się koniunktury.

Dynamiczny rozwój wymaga od nas 

zwiększania mocy produkcyjno-ma-

gazynowych. Oprócz zrealizowanych 

już w tym roku inwestycji, jak urucho-

mienie zakładu w Ogrodzonej oraz 

rozbudowy zaplecza logistyczno–magazynowego w Biel-

sku-Białej i Opolu, planujemy także uruchomienie dwóch 

kolejnych linii lakierniczych w Bielsku-Białej. Planujemy też 

rozbudowę zakładu w Złotowie, który stanie się centrum 

logistycznym dla klientów z północnej Polski. W  zakładzie 

w Ogrodzonej rozpoczęliśmy produkcję szkła ogniood-

pornego pod marką Glassprof, która, mamy nadzieję, za-

owocuje znacznymi wzrostami sprzedaży w grupie Alu-

prof w przyszłym roku.

Stale inwestujemy w rozwój naszej oferty produkto-

wej. W tym roku wprowadziliśmy na rynek kilka nowych 

rozwiązań, jak supernowoczesne okna, w których za-

stosowane zostały innowacyjne przekładki termiczne, 

pozwalające na uzyskanie bardzo dobrych właściwości 

termoizolacyjnych. Wpływa to istotnie na mniejsze zu-

życie energii w budynkach zarówno komercyjnych, jak 

i mieszkaniowych. 

W 2023 roku planujemy kolejne wdrożenia, m.in. aluminio-

wą pergolę tarasową czy innowacyjne rozwiązania w seg-

mencie osłon okiennych. Mamy ambitne cele, staramy się 

zachować optymizm i niezmiennie chcemy wyznaczać 

trendy w branży. 

www.aluprof.eu

Tomasz Grela,

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 

Aluprof

ALUPROF

Wydarzenia
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Rok 2022 był bardzo zróżnicowany. Na początku 

borykaliśmy się z niedostatkiem pracowników, 

natomiast w połowie roku zaczął się spadek po-

pytu na produkty z branży budowlanej. Obec-

nie wszystkie wskaźniki pokazują, że rok 2023 

będzie trudny w budownictwie. W kryzysie 

ujawniają się nowe okoliczności, w których do-

strzegamy wielki potencjał. Sami obserwujemy 

wzmożone zainteresowanie termomoderniza-

cją czyli wymianą starych okien, o nieprzysta-

jących do obecnej rzeczywistości parametrach, 

na nowe, bardziej energooszczędne. 

Naszym kolejnym celem jest dostosowanie 

oferty, która będzie odpowiednia na te trudne 

czasy. Już w na początku tego roku wprowa-

dzamy nową generację okien da-

chowych GREENVIEW, o lepszych 

parametrach termoizolacyjnych. 

Poddasze z tymi oknami wymagać 

będzie mniej ciepła do jego ogrza-

nia, co bezpośrednio przełoży się 

na niższe rachunki. 

Kolejnym ważnym aspektem to po-

pularyzacja idei smarthome. FAKRO 

posiada produkty stolarki w wersji 

elektrycznej, które są stosowane 

w domach inteligentnych. W ra-

mach promocji przygotowujemy 

projekt smarthome za wręcz symboliczna opła-

tą. Posiadanie domu z inteligentnymi oknami, 

roletami to nie tylko oszczędności, ale także 

wyższy komfort mieszkania.

www.fakro.pl

Janusz Komurkiewicz, Członek Zarządu FAKRO

FAKRO (2)

Rok 2022 był pod wieloma względami trudnym 

rokiem. Tematami przewodnimi była oczy-

wiście wysoka infl acja oraz wojna w Ukrainie 

i konsekwencje z nią związane.

Dla nas ten rok zamknął się niespełna 20 % 

wzrostem obrotu, ale wzrost ten był w dużym 

stopniu konsekwencją podwyżki cen na wyrób 

gotowy oraz wdrożeniem do sprzedaży dwóch 

nowych produktów, tj. rolet screen i żaluzji fa-

sadowych.

Optymizm jest w DNA naszej fi rmy, więc za-

wsze patrzymy w przyszłość dostrzegając 

szanse i rozwiązania. W najbliższym czasie pla-

nujemy dalszą rozbudowę zakładu, żeby móc 

jeszcze szybciej realizować zamówienia. Cały 

czas pracujemy nad panelem klienta B2B do 

ofertowania i składania zamówień i już w lutym 

powinniśmy wprowadzić tam wszystkie osłony 

lekkie, które mamy w ofercie. 

Pracujemy też nad rozwojem działu eksportu, 

który co roku podwaja swoją sprzedaż  i powoli 

zaczynamy się przygotowywać do targów R&T 

w Stuttgarcie, które odbędą się w przyszłym 

roku. Jednym słowem robimy swoje i mimo 

wyraźnie negatywnych sygnałów z rynku, nie 

planujemy hamować.

www.fartprodukt.pl

Marcin Szymanowski

Dyrektor handlowy Fart Produkt

FART PRODUKT

FAKRO, trzyszybowe okno dachowe FTP-V U5



Jeżeli rozmawiamy o roku 2022 to automatycz-

nie nasuwają mi się określenia takie jak: niesa-

mowicie nieprzewidzialny, a wręcz zwariowany.

Ten rok przejdzie do historii przede wszystkim 

w negatywnym świetle wybuchu wojny na 

Ukraine w lutym. 

To będzie rok, który będziemy na pewno jesz-

cze długo wspominać. W naszej branży zaczął 

on się ogromnym popytem na produkty osło-

nowe, a skończył wielką niewiadomą i ogólnym 

spadkiem zapotrzebowania na produkty bran-

ży budowlanej.

Jeśli chodzi o SELVE Polska to w roku 2022 

udało nam się osiągnąć znakomity bo rekor-

dowy obrót.

Pracujemy intensywnie nad tym aby rok 2023, 

mimo wszystkich niepewności i obaw ja-

kie panują na rynku, był rokiem dla nas rów-

nie owocnym.

www.selve.pl

Katarzyna Kaczka

Dyrektor, Członek Zarządu SELVE

Miniony rok 2022 był pełen wyzwań dla przed-

siębiorców. Ustająca pandemia SARS-CoV-2 

pozwalała na pozytywne rokowania, jednak 

wydarzenie z lutego tego roku zasiało kolej-

ne ziarno niepewności. Mimo tego, pierwsza 

połowa roku zakończyła się z 15% wzrostem 

w porównaniu do pierwszej połowy 2021 roku. 

Niestety, kolejne wydarzenia miały negatywny 

wpływ na gospodarkę krajową i światową, co 

spowodowało nieznaczny spadek w drugiej 

połowie roku. Cały rok zakończył się jednak 

z 9,5% wzrostem w porównaniu do 2021 roku. 

W oparciu o wnioski z 2022 roku, fi rma dokona-

ła szeregu zmian w swojej strategii, co już po 

pierwszych dniach stycznia przyniosło pozy-

tywne rezultaty. Tempo sprzedaży jest na wy-

sokim poziomie, jednak należy pamiętać, że jest 

to dopiero początek roku i wiele może się jesz-

cze wydarzyć. Dlatego też regularnie weryfi ku-

jemy nasze strategie biznesowe i modernizuje-

my je w zależności od potrzeb dostosowując je 

do zmieniających się warunków rynkowych. 

www.dtm.pl

Michał Domaradzki, 

DTM System

Podsumowanie

Prognozy dotyczące rozwoju branży budowla-

nej w Polsce w 2023 roku są pozytywne. Wiele 

wskazuje na to, że rząd będzie kontynuował 

wsparcie dla sektora poprzez programy inwe-

stycyjne i rozwojowe, co pomoże utrzymać tem-

po wzrostu. Rozwój technologii i zwiększenie 

świadomości ekologicznej mogą przyciągnąć 

nowych inwestorów do branży, co przyczyni 

się do rozwoju budownictwa niskoemisyjnego 

i energooszczędnego. Wzrost zapotrzebowa-

nia na budownictwo mieszkaniowe, zwłaszcza 

w dużych miastach, również będzie stymulował 

rozwój sektora. Producenci branży budowlanej 

powinni szczególnie upatrywać szans dużych 

inwestycji w sektorze klienta klasy premium. 

W takim przypadku ważniejsza jest jakość niż 

ilość. Klienci ci są skłonni do płacenia więcej za 

produkty lub usługi wyższej jakości, ponieważ 

oczekują lepszych rezultatów i doświadczeń. Fir-

my, które skupiają się na jakości swoich produk-

tów lub usług, zwykle zyskują lojalność i przy-

wiązanie klientów klasy premium, co prowadzi 

do długoterminowych zysków. Równie ważnym 

czynnikiem w utrzymaniu i powiększaniu zy-

sków będzie inwestycja w badania i rozwój, aby 

poprawić swoje produkty lub usługi a także ko-

rzystanie z najnowszych technologii lub praca 

z najlepszymi specjalistami w danej dziedzinie. 

Dzięki temu, produkty lub usługi będą wysoce 

cenione przez klientów.

Należy jednak pamiętać, że prognozy te są 

oparte na aktualnie dostępnych danych i mogą 

ulec zmianie w zależności od wielu czynników, 

takich jak rządowe regulacje, ceny surowców 

czy sytuacja ekonomiczna, dlatego ważne jest 

by stale śledzić sytuację na rynku i szybko na 

nią reagować..

www.rbt.pl

SELVE

WZMOCNIMY
WIZERUNEK

OJEJ FIRMY

EWIT Sp. z o.o., Studio Graficzne    |    26-600 Radom    |    ul. Szewska 28 lok. 11    |    tel. 726 880 530     |    studio@ewit.pl

reklama
wewnętrzna

reklama
zewnętrzna

poligrafia
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poligrafia
dla domu

poligrafia
dla biura

projekty
autorskie
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DTM
 SYSTEM
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Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz aplikację 
na telefon lub tablet 

i czytaj za darmo

onelink.to/magazynrbt

Pobierz w Pobierz w


