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Ropa brent, 
transakcja terminowa 
(USD/baryłka): 111,94

Kurs NBP (zł)
EUR – 3,9866   
USD – 2,7517  

Źródła: Londyńska Giełda Metali, Londyńska Giełda Paliwowa, NBP

Cu 9415,50

Sn 26 000,00

Pb 2660,00

Zn 2362,50

Al 2514,00

Ni 23 150,00

Ceny metali (USD/tona)

 FKS

ul. Morownicka 1C
Bronikowo
64-030 Śmigiel
� 65 518 80 24 
�  65 518 80 30   
fks@home.pl
www.fks.home.pl

OKUCIA

PRODUCENT KLAMEK OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

 A-LAKIERNIA

ul.B. Krzywoustego 1
84-300 Lębork
� 59 863 73 00 
�  59 863 73 08   
www.alakiernia.pl

INNE

MALOWANIE PROSZKOWE ALUMINIUM

lakiernia Sp. z o.o.

 Licence number: 1514

TAŚMY I FOLIE SAMOPRZYLEPNE

�

ul. Bakalarska 19
02-212 Warszawa
� 22 575 09 00
     22 575 09 02
rollfix@rollfix.pl
www.rollfix.pl

ROLLFIX INNE

Maj był pierwszym w tym sezonie miesiącem spadku produkcji okien i fasad. W stosunku do kwietnia 
spadek ten wyniósł 10 proc., a liczba wyrobów z przeszkleniami 3-szybowymi spadła aż o 31 procent. 
Nie widać poprawy także w segmencie stolarki drewnianej, której sprzedaż po pięciu miesiącach była 
zaledwie o 2 proc. wyższa od kiepskiego przecież wyniku z ubiegłego roku. Jednak dzięki dobrym 
pierwszym miesiącom roku produkcja okien i fasad  jest w tym sezonie nadal, mimo nie najlepszego 
maja, o 4 proc. wyższa niż przed rokiem. 
Niestety, w maju zatrzymała się również dynamika sprzedaży materiałów murowych, a choć w zakresie 
cegieł ceramicznych odnotowano wzrost o 38 proc., jednak mimo to po pięciu miesiącach ich sprzedaż 
była o 6,4 proc. niższa niż rok temu. Wydaje się, że ich miejsce zajmuje cegła silikatowa, której sprzedało 
się o 44 proc. więcej niż od stycznia do maja 2010 roku. W ciągu pięciu miesięcy o 14 – 17 proc. więcej 
sprzedano pustaków ceramicznych i suporeksu, co także oznacza, że wznosi się więcej murów niż przed 
rokiem. To daje nadzieję na wzrost zapotrzebowania na stolarkę okienną już pod koniec wakacji. 

ALKAL z Opatówka, specjalizujący się w produkcji 
ślusarki aluminiowej, wyjawił swoje cele finansowe 
na obecny i kolejny sezon. W roku 2011 firma za-
mierza mieć przychody ze sprzedaży na poziomie 
24,5 mln zł, natomiast w kolejnym chce je zwięk-
szyć o połowę, do wysokości 37,5 mln zł. Podobnie 
rzecz ma się z wypracowanym zyskiem netto, który 
w tym roku ma wynieść 3 mln zł, a w sezonie 2012 
ma się zwiększyć do 4,75 mln zł. Spółka zamierza 
pozyskać środki na budowę nowego zakładu pro-
dukcyjnego oraz malarnię proszkową. 

BUDVAR Centrum ze Zduńskiej Woli osiągnął 
w maju 5,5 mln zł przychodów, co w porów-
naniu z majem 2010 r. oznacza spadek o po-
nad 5 procent. Od stycznia do końca maja tego 
roku przychody sięgnęły około 22 mln zł, wobec 
19,4 mln zł wypracowanych w tym okresie w roku 
2010. Obecnie spółka około połowy produkcji 
kieruje na eksport. W następnych miesiącach jego 
udział w strukturze przychodów będzie rósł, m.in. 
ze względu na obserwowaną stagnację w Polsce. 
Pod koniec roku nawet do 60 proc. sprzedaży Bud-
varu może już pochodzić z eksportu.

MERANTI ze Strzebielina, producent okien i drzwi, 
został postawiony w stan likwidacji. Fabryka dzia-
łała od 1998 r., miała 2 ha terenu, a produkcja od-
bywała się w dwóch halach o łącznej powierzchni 
4 tys. m2.

WIDOK z Warszawy dostarczy swoje produk-
ty do kilku nowych obiektów, m.in. na lotnisko 
w Modlinie. Producent ma tu wykonać fasady 
i świetliki o powierzchni 2100 m2, okładziny ele-
wacyjne o powierzchni 1200 m2, daszki szklane 
mocowane punktowo o powierzchni 750 m2, wia-
trołapy wraz zadaszenia o powierzchni 450 m2. 
Natomiast do budynku biurowego firmy Asseco 
w kompleksie Wilanów Office Park „A” w War-
szawie zostaną dostarczone: fasady i świetliki 
o powierzchni 7630 m2, kompozytowe panele alu-
miniowe o powierzchni 3300 m2, okładziny cera-
miczne o pow. 2250 m2. W hotelu B&B w Warsza-
wie Widok zamontuje 180 sztuk okien wykonanych 
z PCW lub aluminium. 

MERCOR z Gdańska dostarczył niemal tysiąc sztuk 
stalowych drzwi przeciwpożarowych i około setki 
drzwi drewnianych do nowego terminalu 4 Sate-
litte (otwarcie w 2012 roku) na lotnisku Charlesa 
de Gaulle’a w Paryżu. Na lotniskach, na których 
instalowane są drzwi Mercora, firma wykonuje 
zwykle systemy zabezpieczeń konstrukcji, syste-
my oddymiania grawitacyjnego i wentylacji me-
chanicznej oraz oddzielenia przeciwpożarowe 
różnego typu. W maju Mercor pozyskał zlecenia 
o wartości 32,2 mln zł, tj. o 8,6 mln zł mniej niż 
w maju 2010 roku. Tłumaczone to jest świadomą 
rezygnacją ze zleceń niskomarżowych. 

KONAL z Lidzbarka Warmińskiego przekształci się 
niebawem w spółkę akcyjną. Celem jest realiza-
cja pomysłu stworzenia sieci dziesięciu zakładów 
produkujących okna w różnych regionach Polski, 
pod wspólnym hasłem: Producent blisko ciebie. 
Do tego pomysłu pozyskano już ponoć inwesto-
rów, dzięki którym właściciel Konala przystąpi 
do wyszukania fabryk dla swojej sieci produkcyj-
no-handlowej. Na czele przejmowanych fabryk 
będą mogli stać ich dotychczasowi właściciele, 
ale już jako mniejszościowi wspólnicy. 

DRUTEX z Bytowa podpisał umowę na wypo-
sażenie w okna nowojorskiego hotelu Hilton 
położonego w pobliżu tamtejszego lotniska JF 
Kennedy’ego. Obejmuje ona produkcję i dostawę 
836 okien Iglo, oklejonych folią Renolit w kolorze 
antracytu, a wyposażone w okucia Maco Multi 
Matic KS. Ze względu na specyfikę budynku fir-
ma opracowała również specjalny system mon-
tażu tych okien. Na krajowym podwórku głośno 
było w czerwcu o zakupie przez tę firmę oryginal-
nego autokaru drużyny piłkarskiej FC Barcelona 
– jest to nagroda dla sponsorowanej przez Drutex 
drużyny Bytovii, która awansowała do rozgrywek 
II ligi. 

STOLBUD WŁOSZCZOWA dostarczył swoje 
produkty do Centrum Dydaktyczno-Badawczego 
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Dwa budynki 
powstały w technologii budownictwa inteligen-
tnego. Zamontowano tu 168 drewnianych okien 
Plus oraz trzy Capital Stolbudu. 

ARIES z Łodzi otrzymał środki unijne na realiza-
cję projektu: Wdrożenie produkcji drzwi ener-
gooszczędnych i pasywnych”. Zdaniem Edwar-
da Skała, właściciela firmy, poszerzenie 
oferty o okna do budownictwa pasywnego, po-
zwoli jej na zachowanie konkurencyjności na ryn-
ku. Zarząd Województwa Łódzkiego dofinanso-
wał w podobny sposób 388 projektów na łączną 
kwotę 33,5 mln zł. 

INTERNORM wyprodukuje i dostarczy okna 
do budynków osiedla Pod Lasem w Łodzi. Inwe-
stycja realizowana jest przez firmę ABline Deve-
lopment. Zamówienie obejmuje 540 drewnia-
no-aluminiowych okien Edition. 

PAMAX produkuje obecnie w jednym zakładzie 
w Kluczborku. Drugi zakład, Pamax sp. z o.o. 
z Dzierżoniowa postawiony został w stan upad-
łości. W Kluczborku odbywa się produkcja ślusarki 
aluminiowej, stolarki z PCW oraz rolet zewnętrz-
nych.


