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Firma VELUX Liderem Rynku Stolarki 2022  

Firmy VELUX i Dovista zostały uhonorowane przez Centrum Analiz Branżowych, tytułami „Lidera 

Rynku Stolarki 2022” w kategoriach okna dachowe oraz okna drewniane. Wyróżnienie zostało 

wręczone podczas uroczystej Gali Liderów Stolarki, która odbyła się 18 października w Ożarowie 

Mazowieckim w trakcie Ogólnopolskiego Forum Stolarki 2022. 

Na podstawie wyników sprzedaży przedsiębiorstw branży stolarki budowlanej za rok 2021 Centrum Analiz 

Branżowych przyznało Firmie VELUX tytuł „Lidera Stolarki 2022” w kategorii okna dachowe za największą 

sprzedaż w tym segmencie w roku 2021. Drugi tytuł lidera otrzymała spółka produkcyjna Dovista Polska, 

również należąca do Holdingu VKR, produkująca okna fasadowe. Podczas uroczystej Gali Liderów Stolarki 

pamiątkowe dyplomy w imieniu spółek odebrał Jacek Siwiński, prezes firmy VELUX Polska. 

„Od ponad 30 lat wpływamy na polską gospodarkę, jako duży i stabilny pracodawca, czołowy producent i 

eksporter okien oraz inwestor współpracujący z polskimi dostawcami. Dążymy do tego, aby tworzyć jak 

największą wartość produkcji i eksportu, z której zyski wracają w dużej mierze do budżetu państwa i 

społeczności lokalnych. Nagroda to potwierdzenie silnej pozycji naszej Grupy wśród producentów stolarki 

okiennej w Polsce. Jesteśmy dumni, że możemy mieć tak duży wkład w budowanie siły polskiej branży stolarki 

na rynku krajowym i w eksporcie” – podkreślił Jacek Siwiński, prezes firmy VELUX Polska  

Grupa VELUX i spółki siostrzane są największym producentem i eksporterem okien dachowych w Polsce - 

wypracowują ok. 1/5 wartości polskiego eksportu okien, a ich poziom obrotów w 2021 roku wyniósł ponad 2,5 

mld zł. Zatrudniają ponad 4790 osób, w tym większość w zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), 

Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa oraz w Zambrowie.  

Centrum Analiz Branżowych (CAB) to agencja badawcza specjalizująca się w badaniach rynku materiałów 

budowlanych i wyposażenia wnętrz w Polsce oraz w pozostałych krajach europejskich. Od kilkunastu lat 

monitoruje zmiany na rynku stolarki budowlanej, płytek ceramicznych czy mebli i regularnie publikuje ranking 

przedsiębiorstw tej branży. Jesienią każdego roku we współpracy z redakcją Forum Branżowe organizuje 

Ogólnopolskie Forum Stolarki, podczas którego wywróżenia otrzymują firmy w poszczególnych segmentach 

tego rynku, które weszły w sezon z pozycji lidera sprzedaży. Gala Liderów Stolarki gromadzi największe firmy 

z branży, jest miejscem wielu ciekawych dyskusji sektorowych. 
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Informacje o Grupie VELUX 

Od ponad 80 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej światła 

dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system doświetleń 

modułowych, żaluzje rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne oraz systemy i 

rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy i zrównoważony klimat 

wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie – z przedstawicielstwami handlowymi i 

zakładami produkcyjnymi w ponad 38 krajach, zatrudniamy około 12 500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR 

Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit (FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 

2021 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 26,1 mld DKK, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele 

charytatywne 244 milionów euro. Więcej informacji na stronie www.velux.com 

 

Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce 

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem 

i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 2,5 mld zł. Zatrudniają ponad 4790 

osób, w tym większość w czterech zakładach 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 dziesięciu lat Grupa VELUX i spółki siostrzane 

zainwestowały w Polsce około 900 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od 30 lat. 

Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają 

FUNDACJE VELUX, które przekazały ok. 172 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty 

zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna 

odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania prezentowane są w regularnie publikowanych raportach CSR. 

Więcej informacji na www.velux.pl 

 


