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ANWIL z Włocławka już po raz 10. odebrał w dniu 
15 czerwca 2011 roku na Zamku Królewskim 
w Warszawie Diamenty do Złotych Statuetek Li-
dera Polskiego Biznesu. Od 1991 roku Business 
Centre Club przyznaje Złote Statuetki Lidera Pol-
skiego Biznesu najlepszym firmom i ich szefom.  
Laureaci konkursu, którzy utrzymają pozycję Lide-
ra i nadal osiągają doskonałe wyniki finansowe, 
otrzymują Diament do swojej statuetki. 

ROTO Frank Okna Dachowe z Lubartowa zle-
ciło agencji Value Media opracowanie strategii, 
planowanie i zakup nowych mediów w nowej 
kampanii promocyjnej. Kampania ma na celu 
zwiększenie świadomości marki oraz zwrócenie 
szczególnej uwagi na wybrane modele produk-
tów. Reklamy emitowane będą m.in. na portalach 
Okna.pl, Muratorplus.pl, Muratordom.pl, Buduje-
mydom.pl, Architekci.pl, Architektura.info. 

GRUBEK z Sulejówka obchodził w połowie czerwca 
15. jubileusz działalności firmy. Robert Grubek, 
właściciel firmy, zaprosił z tej okazji do siedziby fir-
my swoich dostawców, odbiorców, kooperantów 
oraz kontrahentów krajowych i zagranicznych. 
Uroczystości trwały do północy.

AFS FEDERHENN wziął w czerwcu udział w Tar-
gach Ligna 2011 w Hannoverze, gdzie zaprezen-
tował także polskim producentom urządzenia 
przeznaczone do produkcji okien drewnianych. 
Na ekspozycji znalazły się specjalne stoły, służą-
ce do okuwania skrzydeł okiennych z systemem 
pomiaru okuć, a także stół do okuwania skrzydeł 
zaopatrzony w agregat sterowany numerycznie 
do przykręcania okuć.

Koncern VBH kon-
sekwentnie budując 
markę greenteQ, wy-
dał ostatnio poradnik 
dla montażystów: 
„Profesjonalny mon-
taż okien z marką 
greenteQ”. W prosty 
i przejrzysty sposób 
pokazano w nim, jak 
należy montować 
okna w ścianie jedno-, dwu- i trzywarstwowej 
oraz jakich materiałów użyć, aby zapewnić stabil-
ne mocowanie i właściwe uszczelnienie dla takie-
go montażu. Poradnik opracowany w niemieckiej 
centrali VBH uwzględnia już wymagania najnow-
szych norm europejskich i zaostrzonych przepisów 
energetycznych, a wydany został w kilku wersjach 
językowych. W czerwcu ukazała się również jego 
wersja polskojęzyczna. Dostępny w oddziałach 
VBH na terenie całego kraju. 

LEON z Będzina nawiązał współpracę z Dekor-
Projekt. Firma ta oferuje usługę projektowania 
wnętrz online. Produkty marki Leon zostaną wy-
korzystane przy projektowaniu wnętrz.

BECLEVER z Wrześni wziął udział w konferencji: 
Energooszczędne rozwiązania we współczesnym 
budownictwie, zorganizowanym przez pracownię 
Archipelag. Spotkanie odbyło się w dniach 2 – 3 
czerwca 2011 r. w Karłowie koło Kudowy-Zdroju. 
Przedstawiciele BeClever prezentowali systemy ro-
let naokiennych oraz ich walory termoizolacyjne 
architektom z województw: dolnośląskiego, lubu-
skiego oraz opolskiego. 

JEZIERSKI z Lekomina wciąż nie ma dobrych opi-
nii wśród czytelników Forum Muratora. Niedawno 
wieloletni diler spod Warszawy napisał o tej firmie 
opinię: „Niesłowność, brak kontaktu, brak posza-
nowania partnera, z którym się współpracowało 
kilka lat (…). Spowodowało to, że nie chcę mieć 
z nim w ogóle do czynienia. Zawiodłem się na nim 
ogromnie, a widzę, że zmiana u steru nic a nic 
nie zmieniła”. Teraz miejsce Jezierskiego w sercu 
tego dilera zajęła firma HeKaPlast, o której pi-
sze: „Zupełnie inna kultura współpracy i szacunek 
dla tych, dzięki którym firma zarabia. (…) I chyba 
dla was, potencjalnych klientów, wyrób finalny 
jest co najmniej tak samo dobry”. Wątek o opóź-
nieniach w dostawie okien od Jezierskiego czytany 
był na Forum ponad 135 tysięcy razy. 

Dariusz Mańko, prezes zarządu Grupy Kęty: 
Trudno przesądzać, jak będzie wyglądać dru
gie półrocze. Z jednej strony historycznie jesień 
jest zazwyczaj okresem żniw w branży, wtedy kon
trahenci zamykają budżety. Zdarzały się jednak 
lata, gdy wbrew oczekiwaniom ten okres wcale 
nie przynosił zwiększenia sprzedaży. Teraz nie wi
dzimy ani specjalnego przyspieszenia, ani spowol
nienia rynku; obawiamy się, że taka stagnacja 
może się utrzymać w kolejnych miesiącach. (...) 
Kryzys jest dla nas zagrożeniem z innego powodu 
– część przedsiębiorstw próbuje wtedy walczyć 
o klientów i utrzymanie się na rynku, drastycznie 
obniżając ceny. („Parkiet”)

Leszek Gierszewski, prezes Drutex: Nie zasta
nawiam się, czy będę musiał dać milion, czy więcej. 
My o pieniądzach nie rozmawiamy. My pieniądze 
mamy. (prasa lokalna)

Marek Trzciński, prezes zarządu Budvar Cen-
trum: Zarobione pieniądze zawsze inwestowałem 
w przedsiębiorstwo, a teraz muszę wkładać wię
cej. („Dziennik Łódzki”)

POWIEDZIELI Ryszard Florek, prezes zarządu Fakro: Ma to ce
chy sportowej rywalizacji, gdzie stawką jest wygra
na w gospodarczych rozgrywkach świata. Walcząc 
o przetrwanie, firma z Nowego Sącza z sukcesem 
zdobyła zagraniczne rynki. („Dziennik Polski”)

Jacek Pawzun, właściciel Soleckiej Fabryki 
Okien Sożal: Można powiedzieć, że każdego roku 
zerujemy licznik. To trudne zadanie pobić własny 
sukces, ale zawsze jesteśmy bogatsi o nowe do-
świadczenia, staramy się unikać wcześniejszych 
błędów i szukamy nowych rozwiązań. (Oknonet)

Robert Grubek, właściciel PPHU Grubek, na 15-
lecie firmy: Prowadzenie firmy pod tymi samymi 
numerami telefonów, pod tym samym adresem, 
korzystającej z tego samego banku czy obsługi 
księgowej oraz firmującej działalność własnym na
zwiskiem, to już jest jakiś sukces. (Internet)

Piotr Drzewowski, prezes Soudal Services: 
W 1996 roku, kiedy zaczynaliśmy naszą działalność 
na rynku polskim, mieliśmy przed sobą trudne za
danie. Proponowaliśmy doskonałe produkty, które 
„wyprzedzały” potrzeby, były jednak w Polsce nie
znane i w relatywnie wysokiej cenie. (mat. firm.)

Zbigniew Twardowski, właściciel Fabryki 
Okien Konal: Zbudowanie kolejnego potenta
ta w Polsce na skalę Dobroplastu czy Druteksu, 
moim zdaniem jest obecnie niemożliwe. Jeżeli 
komuś by się to udało, to nie wiem, czy miałoby 
to swoje uzasadnienie ekonomiczne. (Oknonet)

Ryszard Schwartz, dyrektor w Porta KMI Po-
land: W ciągu roku produkujemy około miliona 
wyrobów, ale na ten milion w 85 proc. składają się 
zamówienia na jedną, dwie, trzy sztuki wyrobów 
o różnej konfiguracji. To sprawia, że nie jesteśmy 
w stanie precyzyjnie przewidzieć, kiedy dokładnie 
zostanie zrealizowane konkretne zamówienie 
i wykonany dany wyrób. Zbyt wiele jest produk
tów jednostkowych. (Computerworld)

Marcin Szewczuk, szef marketingu Aluplast: 
Znacząca rola okien przejawia się zarówno w ogra
niczeniu strat ciepła, jak i pasywnym wykorzysta
niu ciepła słonecznego do ogrzania pomieszczeń 
oraz ich doświetlenia. Okna w budynkach pasyw
nych powinny mieć całkowity współczynnik prze
nikania ciepła nie wyższy niż 0,8 W/m2K oraz prze
nikalność energii słonecznej przez okna powyżej 
50 proc. („Gazeta Wyborcza”)

ZNANI / NIEZNANI
Na konferencji szkoleniowej Roto w Józefo-
wie przypomniano wyniki badania ASM z roku 
2009, które zawierało m.in. badanie znajo-
mości marek okiennych. W pierwszej piątce 
ze znajomością powyżej 4 proc. znalazła się 
zarówno Veka, jak i Aluplast. Większość ma-
rek okiennych znana była wówczas nie więcej 
niż czterem procentom inwestorów pytanych 
przez ASM. Bezkonkurencyjny pod względem 
znajomości marki był Oknoplast Kraków ze 
wskazaniem 13,8 proc. ankietowanych. Sto-
sunkowo wysoką znajomość miały marki So-
kółka (8,9 proc.), Thermoplast (4,2 proc.) 
oraz Stolbud Włoszczowa (4,1 proc.). Mar-
ka Drutex w roku 2009 była praktycznie nie-
znana. Ciekawi jesteśmy wyników najbliższego 
badania ASM.  (red.)


