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Ruszają kolejne inwestycje w fabryce VELUX w Namysłowie 

Wkrótce ruszy rozbudowa namysłowskiej fabryki VELUX. Zakład zyska nową 

powierzchnię magazynowo-produkcyjną, dzięki której poszerzy swój dział obróbki 

drewna. Grupa VELUX zainwestuje również w zmodernizowanie parku maszynowego, 

zwiększając automatyzację produkcji, a także w poprawę bezpieczeństwa poprzez 

montaż nowoczesnej instalacji przeciwpożarowej. Wszystkie te działania mają wpłynąć 

na poprawę efektywności produkcji, bezpieczeństwa i ergonomii pracy oraz ogólnej 

konkurencyjności zakładu.  

Nadchodząca wiosna w namysłowskiej fabryce okien i kołnierzy VELUX zaczyna się zapowiedzią 

dużych inwestycji, których łączna wartość wyniesienie około 50 mln zł. Po pierwsze w wyniku 

rozbudowy połączone zostaną dwie hale w jeden budynek. Zakład zyska tym samym dodatkową 

powierzchnię 3 000 m2 i powstanie nowa hala magazynowo-produkcyjna, która w 80 proc. zostanie 

wykorzystana na potrzeby magazynowania komponentów do produkcji, a na pozostałej powierzchni 

zostanie rozbudowany dział obróbki drewna. Po rozbudowie fabryka VELUX będzie liczyła 9 hal, 

mieszczących się na powierzchni 74 tys. m2.  

„Fabryka VELUX w Namysłowie od lat dynamicznie się rozwija czego dowodem są ostatnie inwestycje, 

a także te planowane na ten rok. Rozbudowa zakładu to kolejny krok, który ma wzmocnić 

efektywność produkcji oraz konkurencyjność. Poszerzamy naszą powierzchnię, ale także inwestujemy 

w robotyzację oraz najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony ppoż.” – mówi Krystian Żurek, dyrektor 

fabryki VELUX w Namysłowie. 

Istotnym elementem najnowszej inwestycji jest unowocześnienie parku maszynowego poprzez 

zamontowanie robotów, które wykonają najcięższe prace: w szczególności załadunek i rozładunek 

komponentów z maszyn produkcyjnych. Pojedyncze maszyny zostaną połączone w linie produkcyjne, 

tak aby wyeliminować czynności przewożenia materiałów między nimi. Celem inwestycji jest większa 

efektywności produkcji, a także poprawa ergonomii pracy. Długookresowo inwestycje te wpłyną na 

zwiększenie mocy produkcyjnych. 

Przedsięwzięcie obejmuje również inwestycję w nowoczesną instalację przeciwpożarową, co z 

pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracowników. W ramach nowej instalacji 

przeciwpożarowej na terenie 4 hal produkcyjnych zostanie zainstalowana instalacja tryskaczowa, a 

pomiędzy halami zostanie zbudowany zbiornik na wodę o pojemności ok. 1000 m3, o wymiarach 

11x11 metrów. Co ważne, instalacja będzie wyposażona w nowoczesny system zaawansowanej 

automatyki, który będzie włączał tryskacze sekcyjnie. Takie rozwiązanie ma zabezpieczyć zakład i 



maksymalnie ograniczyć straty przed ewentualnym przypadkowym uruchomieniem systemu. Zbiornik 

będzie zaizolowany, zaś w zimie woda będzie lekko podgrzewana. Jest to pierwsza tego typu 

nowoczesna instalacja przeciwpożarowa w zakładach Grupy VELUX i spółek siostrzanych w Polsce.  

„Od wielu lat pracujemy na poprawą ergonomii środowiska pracy naszych pracowników, jednak 

tegoroczne inwestycje będą pod tym względem wyjątkowe. Pracownicy ważnego dla nas działu 

obróbki drewna zyskają więcej przestrzeni, a roboty rozładunkowe i załadunkowe ułatwią im 

codzienne czynności. Istotnie zmniejszymy też ryzyko wystąpienia pożaru” – mówi Sylwia 

Dziubdzińska dyrektor ds. personalnych w fabryce VELUX w Namysłowie. „Nasze zatrudnienie jest 

stabilne i rośnie proporcjonalnie do zwiększania przez nas mocy produkcyjnych. W związku z 

rozbudową nie planujemy dodatkowych działań rekrutacyjnych, poza standardowymi naborami, które 

prowadzimy. Aktualnie poszukujemy: operatorów maszyn oraz wózków widłowych, a także 

mechaników i elektromechaników. Chętnych zapraszam do aplikowania przez stronę 

www.velux.pl/kariera” - dodaje.  

Fabryka VELUX w Namysłowie to jeden z największych zakładów produkcyjnych w Polsce, a także w 

regionie o powierzchni terenu około 23 hektarów. Zakład specjalizuje się w produkcji okien dachowych 

drewniano-poliuretanowych oraz kołnierzy aluminiowych, a na jego terenie znajduje się centralny 

magazyn. Obecnie firma zatrudnia około 850 pracowników na umowę o pracę i jest jednym z 

największych i najbardziej cenionych pracodawców w regionie. 

Firma VELUX aktywnie uczestniczy w życiu regionu. Od wielu lat, dzięki środkom z FUNDACJI VELUX, 

wspiera rozwój lokalnych instytucji, takich jak szkoły, przedszkola czy też rewitalizację przestrzeni 

miejskiej. Ostatnio FUNDACJE VELUX udzieliły grantu w kwocie 5 mln zł na budowę żłobka 

integracyjnego w Namysłowie, który właśnie powstaje przy ul. Braterskiej.  
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Informacje o Grupie VELUX 
Od ponad 75 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 40 krajach, zatrudniamy około 9500 
pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit 
(FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2016 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 2,4 mld 
euro, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 155 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 1,9 mld zł. Zatrudniają ponad 4250 
osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i 

http://www.velux.pl/kariera
http://www.velux.com/


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 trzech lat (2015-
2017) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 309 mln zł w modernizację i rozwój fabryk .Grupa 
VELUX jest obecna w Polsce od ponad 28 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w 
tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ponad 107 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 zostały przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w 
branży stolarki. Więcej informacji na www.velux.pl. 

http://www.velux.pl/

