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21 czerwca br. na terenie fabryki
okien dachowych VELUX w Gnieź-
nie, przy ul. Słonecznej, odbyła się
uroczystość z okazji 20-lecia produkcji
Grupy VELUX w Polsce (należącej do
duńskiego holdingu VKR). Wśród ho-
norowych gości obecni byli m.in. przed-
stawiciele parlamentu, władz państwo-
wych, samorządowych oraz lokalnych
organizacji pozarządowych. Goście
mieli okazję zwiedzić fabrykę i zapo-
znać się z jej historią, a także wziąć
udział w posadzeniu 20 drzew na terenie
zakładu. Jak podkreślił Robert Purol,
Dyrektor fabryk Grupy VELUX w Gnieź-
nie, przed 20 laty zakład przy ul. Sło-
necznej, w której produkowano okucia

do okien Velux, mieścił się w dwóch ha-
lach i zatrudniał zaledwie 14 osób. Dy-
namiczny rozwój sprawił, że w 2004 r.
produkcję okuć przeniesiono do nowej
fabryki przy ul. Kolejowej w Gnieźnie,
a w halach przy ul. Słonecznej rozpo-
częto produkcję okien dachowych.
Obecnie ta fabryka jest jednym z naj-
większych zakładów produkcyjnych
branży stolarki budowlanej w Polsce
(16 hal produkcyjnych, których łączna
powierzchnia wynosi przeszło 70 tys. m2).
W obu gnieźnieńskich zakładach fir-
ma zatrudnia 950 osób. Jest cenionym
i liczącym się pracodawcą w regionie.
Aktywnie angażuje się także w życie

społeczności lokalnej i wspiera miejsco-
we inicjatywy.

Warto podkreślić, że powstające
w Gnieźnie drewniane okna dachowe
oraz okucia trafiają na niemal wszystkie
rynki europejskie.

Jubileusz był doskonałą okazją do
podsumowania działaności Grupy Velux
w Polsce. Przeszło 28 lat temu, gdy fir-
ma rozpoczynała działalność w naszym
kraju, praktycznie nie znano okien da-
chowych. Obecnie, jak podano w Ra-
porcie społecznej odpowiedzialności
Grupy Velux, w polskich domach zain-
stalowanych jest przeszło 2,5 mln okien
dachowych Velux. Oprócz wspomia-
nych zakładów w Gnieźnie Grupa ma
w Polsce jeszcze dwie fabryki: w Namy-
słowie, gdzie wytwarzane są okna drew-
niano-poliuretanowe i kołnierze alumi-
niowe oraz w Wędkowych k. Tczewa.
Mieści się tam największa z czterech
polskich fabryk GrupyVelux (na terenie
Wioski Okiennej DOVISTA znajduje
się w sumie 8 hal produkcyjnych zloka-
lizowanych na powierzchni 32 ha).
W Wędkowych produkowane są drew-
niane okna fasadowe z okładzinami
aluminiowymi, eksportowane na cały
świat. Ponadto powstało tam centrum
dystrybucyjne o powierzchni 11 tys. m2.
W sumie Velux zatrudnia w Polsce po-
nad 4250 pracowników. Jak podkreśla

Jacek Siwiński, Prezes Velux Polska,
jest to 1/3 wszystkich pracujących na
świecie w Grupie Velux. Prezes Siwiń-
ski zwraca też uwagę na stały rozwój
firmy. W 2017 r. wartość inwestycji
Grupy w Polsce po raz kolejny przekro-
czyła 100 mln zł. Łącznie w ciągu ostat-
nich trzech lat Velux zainwestował
309 mln zł w fabryki w Polsce. Jak po-
dano w Raporcie społecznej odpowie-
dzialności, Grupa VELUX i spółki sio-
strzane w Polsce, należące do duńskie-
go holdingu VKR, są obecnie najwięk-
szym pod względem wartości producen-
tem i eksporterem stolarki w Polsce. Aż
jedną czwartą wartości polskiego eks-
portu okien wypracowują fabryki
w Gnieźnie, Namysłowie i Wędkowych.
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Velux świętował
20 lat produkcji w Polsce

Robert Purol, Dyrektor fabryk Grupy Velux
w Gnieźnie, Jacek Siwiński, Prezes Velux
Polska oraz Agnieszka Kamińska, Regio-
nalny Kierownik ds. Komunikacji Kor-
poracyjnej CSR kroją tort jubileuszowy

Fragment linii produkcyjnej w fabryce
okien dachowych Velux w Gnieźnie

Fabryka okien Velux w Gnieźnie


