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Grupa VELUX wyróżniona za działalność eksportową 

W ramach plebiscytu zorganizowanego przez redakcję „Rzeczpospolitej” Grupa VELUX 

otrzymała wyróżnienie w kategorii najbardziej innowacyjny eksporter. Blisko pół tysiąca 

przedsiębiorców typowało firmy wyróżniające się w działalności eksportowej. 

Zwycięzcy zostali ogłoszeni podczas gali Klubu Eksportera „Rzeczpospolitej”, która odbyła się 22 

października w Warszawie. Była to pierwsza edycja plebiscytu, a wyboru dokonywano w trzech 

kategoriach: lidera eksportu, najbardziej dynamicznego wejścia na zagraniczny rynek, najbardziej 

innowacyjnego eksportera. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem przez Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych i Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz patronatem 

Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.  

„Wyróżnienie otrzymane w plebiscycie jest dla nas potwierdzeniem mocnej pozycji w branży stolarki, 

uznaniem dla ciągłego rozwoju firmy obecnej w Polsce już od 25 lat, jak również innowacyjności 

naszych produktów. Udało nam się to osiągnąć dzięki inwestycjom Grupy VELUX w nowe technologie 

oraz polskie fabryki, w których produkowane są nowoczesne okna” – mówi Jacek Siwiński, dyrektor 

generalny VELUX Polska. 

Przychody Grupy VELUX i spółek siostrzanych, które w ubiegłym roku przekroczyły 1,4 mld zł, plasują 

firmę na pozycji największego producenta i eksportera okien w Polsce. Cztery fabryki w Gnieźnie, 

Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa to nowoczesne zakłady, w których powstają zaawansowane 

produkty. Większość z nich trafia na eksport na rynki Europy Zachodniej. Jeszcze w tym roku Grupa 

VELUX i spółki siostrzane zainwestują w polskie fabryki 100 mln zł, co wpłynie znacząco na 

poszerzenie asortymentu i potencjału produkcyjnego w polskich fabrykach. Warto podkreślić, iż  

w ciągu ostatnich trzech lat (2012-2014) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w fabryki  

w Polsce 350 mln zł. Inwestycje objęły wówczas przede wszystkim modernizację linii produkcyjnych  

w związku z rozpoczęciem produkcji okien Nowej Generacji – bardziej energooszczędnych, 

dostarczających więcej światła, zapewniających większy komfort w instalacji i użytkowaniu, które 

zastąpiły całkowicie starą ofertę.  

Innowacyjność jest cechą charakterystyczną działalności firmy VELUX, tak na świecie, jak i w Polsce. 

Strategia firmy zakłada wprowadzanie regularnie nowych innowacyjnych produktów, które zwiększają 

walory użytkowe, estetyczne, komfort użytkowania, ale również bardziej efektywnie wykorzystują 

surowce i półprodukty oraz poprawiają efekty oddziaływania produktów na środowisko.  
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Informacje o Grupie VELUX 

Dzięki światłu dziennemu i świeżemu powietrzu, których dostarczają produkty VELUX, powstają lepsze warunki 

mieszkalne. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy oraz świetlików wraz z rozwiązaniami 

przeznaczonymi do płaskiego dachu. VELUX oferuje również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, 

żaluzje, produkty izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Grupa VELUX posiada swoje fabryki w 10 krajach, a 

przedstawicielstwa handlowe w blisko 40 krajach. Jest jedną z najsilniejszych marek na światowym rynku 

materiałów budowlanych, a jej produkty są sprzedawane niemal na całym świecie. W Grupie VELUX 

zatrudnionych jest około 10 tys. osób, a jej właścicielem jest VKR Holding A/S. Więcej informacji na stronie 

www.velux.com. 

 

Informacja o VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce 
VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem 

i eksporterem okien dachowych z Polski, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,43 mld zł. Zatrudniają w sumie  

ponad 3300 osób, w tym większość w czterech fabrykach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie 

i Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie  

o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich dwóch lat VELUX  

i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce ponad 350 mln zł, z czego 250 mln zostało przeznaczone na 

modernizację fabryk i dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Była to największa inwestycja 

w ponad 20-letniej historii VELUX w Polsce. Okna Nowej Generacji – bardziej energooszczędne, dostarczające 

więcej światła, zapewniające większy komfort w instalacji i użytkowaniu, zastąpiły całkowicie starą ofertę.  
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