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Okna, drzwi, bramy, rolety to bardzo nowoczesne 
materiały wykończeniowe w branży budowlanej. 
Są także funkcjonalne, komfortowe w użytkowa-
niu i �inezyjne w wyglądzie. Od wielu lat aktyw-
nie i skutecznie promujemy nowoczesną stolarkę, 
jej energooszczędność, innowacyjność, funkcjo-
nalność, komfort użytkowania. Nasze programy 
premiują najlepsze produkty, które znacznie wy-
kraczają poza obowiązujące normy, są awangar-
dą i odpowiadają na potrzeby zmieniającego się 

rynku. Opiniujemy i rekomendujemy tych producentów, a w szczególności te produkty, które 
zostały poddane wery�ikacji. Produkty stolarki muszą spełniać bardzo rygorystyczne kryteria, 
a przede wszystkim oczekiwania klientów zarówno tych biznesowych jak i indywidualnych. 
Muszą być także innowacyjne i bezpieczne w użytkowaniu.

Preferowana przez wielu klientów nowoczesna, ale także energooszczędna, funkcjonalna 
i trwała stolarka okienna, drzwiowa, garażowa czy osłonowa nie jest sezonową modą, ale real-
ną potrzebą i obowiązującym trendem. Wybór energooszczędnej, innowacyjnej i funkcjonalnej 
stolarki jest w pewnym sensie stylem życia. Jest to także dbałość o środowisko, np. poprzez 
zmniejszenie emisji CO2, to również polepszenie komfortu życia. Wybieranie jakości typu Pre-
mium to wybór najlepszy z najlepszych.

Dobra stolarka to dobry montaż, ale także dobre profesjonalne doradztwo w salonach stolar-
ki, które również wery�ikujemy, certy�ikujemy i rekomendujemy. Salony które należą do pre-
stiżowego grona Rekomendowanych Salonów Okien i Drzwi to elita naszej branży, to również 
najlepsza wizytówka każdego producenta, to miejsce profesjonalnej obsługi klienta oraz punkt, 
w którym można zasięgnąć merytorycznej informacji na temat innowacyjnych produktów.

W Katalogu, który państwu przekazujemy prezentujemy innowacyjne komponenty, maszy-
ny, systemy i akcesoria do produkcji stolarki otworowej, najlepsze okna drzwi, bramy i osłony, 
a także rekomendowane salony okien i drzwi.

Teraz wybór należy do Państwa jakie produkty chcecie produkować i sprzedawać, z kim 
współpracować i co osiągać. Niech ten Katalog VIP będzie dla wielu �irm także inspiracją i wy-
zwaniem, że można jeszcze wiele osiągnąć i jeszcze wiele dobrego dla branży i dla nas samych 
stworzyć. 

  Z poważaniem
Grzegorz Cendrowski
Prezes Stolarka VIP
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Aby efektywnie działać w realiach ulegają-
cej ciągłym zmianom gospodarki, przedsię-
biorstwa potrzebują katalizatora, za który 
uznaje się innowacje. Pojęcie słowa innowacja 
rozumiane jest w bardzo szerokim zakresie; 
potocznie symbolizuje zmianę, nowość, wy-
rażającą się pod postacią nowych produktów, 
nowatorskich technologii, nietra-
dycyjnych usług czy niekonwen-
cjonalnych metod zarządzania. 

Przedsiębiorstwom na rynku 
zależy na tym, żeby były okre-
ślane mianem innowacyjnych. 
Zwiększa to prestiż przedsiębior-
stwa, jego postrzeganie na ryn-
ku, a co najważniejsze – dobrze przemyślana 
i wprowadzona innowacja daje bodziec do 
rozwoju i podnosi wartość jego produktów/
usług i samej �irmy.

Otwartość na innowacje
Pierwszym elementem, jeśli chodzi o inno-

wacje jest podejście do nich. Rynek dzieli się 
na tych, którzy tworzą innowacyjne rzeczy, 
produkty lub usługi oraz tych, którzy wy-
korzystują innowacyjne komponenty w celu 
stworzenia końcowego produktu dla innych. 
W drugim przypadku przedsiębiorca musi 
być otwarty na nowe, czasem zaryzykować, 
wyjść ze „strefy komfortu” i wykazać chęć do 
ich stosowania.  

Cel wykorzystania innowacji 
Wprowadzenie i stosowanie innowacyjnych 

rozwiązań w przedsiębiorstwie ma na celu 
zwiększenie udziałów w rynku, usprawnie-
nie procesu produkcji lub oferowanej usługi, 
usprawnienie działania przedsiębiorstwa od 

wewnątrz, opinia �irmy, sposób postrzegania 
jej na zewnątrz, ograniczenie kosztów, mak-
symalizacja dochodów, otwarcie się na nowe 
rynki, aspekt środowiskowy, prestiż.

Kto i co ma wpływ na innowacje
Wpływ na innowacyjne działania przedsię-

biorstwa mają dwie grupy, które 
potra�ią skutecznie „wymuszać” 
wprowadzenie innowacji w da-
nym przedsiębiorstwie. Pierw-
si to klienci – którzy poszukują 
czegoś nowego, chcą się wyróż-
nić. Druga grupa to konkurencja 
- nie można pozostawać w tyle 

trzeba ciągle szukać nowych możliwości, trze-
ba szukać nowych, innowacyjnych rozwiązań.

IRBS – Innowacyjne Rozwiązania 
Branży Stolarki

Obecnie innowacje są jednym z najważniej-
szych narzędzi, które można wykorzysty-
wać, aby rozwijać przedsiębiorstwo. Warto 
obserwować trendy rynkowe oraz otoczenie 
przedsiębiorstwa, żeby wykorzystywać jak 
najlepiej rozwiązania podsuwane przez ry-
nek.  Innowacyjne Rozwiązania Branży Sto-
larki to program, który wyróżnia, promuje 
i upowszechnia innowacyjne, wyjątkowe 
i przyszłościowe rozwiązania w branży okien, 
drzwi, bram i technik osłonowych, a także 
montażu i serwisu.  Podczas uroczystej Gali 
na Zamku w Gniewie, która miała miejsce 
podczas 28 Konwentu Stolarki VIP – wręczo-
no aż 19 statuetek laureatom programu IRBS. 
Gratulujemy i zachęcamy kolejne �irmy do 
udziału w następnej edycji programu w 2021 
roku.

Innowacje jako 
narzędzie rozwoju 
przedsiębiorstwa

Laureaci programu 
Innowacyjne Rozwiązania 
Branży Stolarki 2020

IRBS
Innowacyjne
Rozwiązania 
Branży Stolarki

IRBS Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

Aliplast Sp. z o.o. System GENESIS 75
Deceuninck Poland Sp. z o.o. Technologia iCOR
Elumatec Polska Sp. z o.o. Oprogramowanie eluCloud
FUHR Polska Sp. z o.o. Ruchomy zaczep rygla hakowego
ISO-Chemie GmbH System montażowy ISO-TOP WINFRAMER
Lift24 Mini żuraw gąsiennicowy SPT 299 i SPT 499
Lohmann Polska Sp. z o.o. Technologia SDG®

Metal-Plast P.H.U.P.  Sp. z o.o. Sp. k Pro�il montażowy ECO-TERM
Mini Żurawie Paweł Michalczewski Wielofunkcyjny robot szklarski WINLET 1000
Aperto Koncept OUTDOOR
PREZ-MET Sp. z o.o. Sp.k. Zgrzewarka czterogłowicowa ZGP760 Precision Line
R&D Tech Sp. z o.o. Centrum obróbcze COMET R6 HP
Rehau Sp. z o.o. System GENEO RAU-FIPRO X
Renolit Polska Sp. z o.o. Folia RENOLIT EXOFOL PFX
ROTO Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. Roto Patio Inowa
Saint-Gobain Innovative Materials Polska Spółka z o.o. Akustyczne i bezpieczne szkło laminowane STADIP SILENCE
Technoform Edge Bond Solutions Poland Sp. z o.o. Ciepła ramka dystansowa TGI-Spacer Precision
Velux Polska Sp. z o. o. Kampania edukacyjna „Barometr Zdrowych Domów”
Yawal S.A. System aluminiowy MOREVIEW

...?
www.randdtech.pl
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Firma Prez-Met Sp. z o.o. Sp.k.
Nagrodzony produkt: Zgrzewarka czterogłowicowa ZGP760 Precision Line

IRBS
Innowacyjne
Rozwiązania 
Branży Stolarki

IRBS Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

Firma Renolit Polska Sp. z o.o.
Nagrodzony produkt: Folia RENOLIT EXOFOL PFX

RENOLIT.
Tylko oryginał.

Wygląd, styl i funkcjonalność.

Produkty RENOLIT EXOFOL chronią powierzchnie i nadają im niepowtarzalny wygląd od ponad 30 lat.
Możesz polegać na połączeniu wyglądu, stylu i funkcjonalności.
Oryginał jest tylko jeden!

IRBS
Innowacyjne
Rozwiązania 
Branży Stolarki

IRBS Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

Firma Renolit Polska 
Nagrodzony produkt: 

RENOLIT.
Tylko oryginał.

Wygląd, styl i funkcjonalność.

Produkty RENOLIT
Możesz polegać na połączeniu wyglądu, stylu i funkcjonalności.
Oryginał jest tylko jeden!



Firma Yawal S.A.
Nagrodzony produkt: System aluminiowy MOREVIEW
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Innowacyjne
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IRBS Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

Firma ROTO Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.
Nagrodzony produkt: Roto Patio Inowa

Zobacz, jak działają przesuwne drzwi tarasowe Roto Patio Inowa 

Roto Patio Inowa
bez namysłu
bez wysiłku
z głową!

Now
ość

Nowy system okuć Roto Patio Inowa do przesuwnych drzwi 

tarasowych:

� Niezawodne działanie – intuicyjnie ułożona klamka, jak  

w zwykłym oknie... i każdy wie, jak je otworzyć

� Lekkie przesuwanie – nawet duże drzwi, z potrójną 

szybą, odsunie bez wysiłku i babcia, i wnuk

� Wygodny niski próg – bezpieczne przejście, zwłaszcza 

dla najmłodszych i najstarszych

� Perfekcyjna szczelność – cicho, ciepło i niskie rachunki! 

IRBS
Innowacyjne
Rozwiązania 
Branży Stolarki

IRBS Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

Firma ROTO Frank Okucia Budowlane 
Nagrodzony produkt: 

Roto Patio
bez namysłu
bez wysiłku
z głową!



Firma Deceuninck Poland Sp. z o.o.
Nagrodzony produkt: Technologia iCOR
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Rozwiązania 
Branży Stolarki

IRBS Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

Firma ISO-Chemie GmbH
Nagrodzony produkt: System montażowy ISO-TOP WINFRAMER

ISO-Chemie GmbH \ Tel.: +48 71 88 10 048 \ Fax: +48 71 88 10 049 \ info@iso-chemie.pl \ www.iso-chemie.pl

YEARS
PRODUCTION

PAŃSTWO OBIECUJĄ.
MY DOTRZYMUJEMY. Produktcoach

Andreas Lange

Więcej bezpieczeństwa w budownictwie pasywnym -
dzięki certyfikowanym rozwiązaniom uszczelniającym.
Silny i zaufany partner to podstawa aby spełnić wysokie wymagania w przypadku 
domów pasywnych. Dzięki naszemu systemowi montażowemu w zewnętrznej warstwie 
izolacji cieplnej oraz naszej wielofunkcyjnej taśmie uszczelniającej fugi oferujemy 
klientom dokładnie to, czego potrzebują. ISO-TOP WINFRAMER „TYP 1“ i „TYP 3“ oraz 
ISO-BLOCO ONE otrzymały prestiżową nagrodę „Certyfikowane Komponenty“ od 
Instytutu Budownictwa Pasywnego Dr. Feist Darmstadt (PHI). 

To dowód na doskonałą jakość energetyczną naszych produktów, które są optymalnie 
zaprojektowane do montażu i uszczelnienia drzwi oraz elementów okiennych w 
domach pasywnych. Jako projektant i przetwórca otrzymają Państwo 
nasze wszelkie możliwe wsparcie, w celu zapewnienia prawi-
dłowego funkcjonowania domu pasywnego. Obiecujemy!
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Firma ISO-Chemie 
Nagrodzony produkt: 

ISO-Chemie GmbH \ Tel.: +48 71 88 10 048 \ Fax: +48 71 88 10 049 \ info@iso-chemie.pl \ www.iso-chemie.pl

YEARS
PRODUCTION

PAŃSTWO OBIECUJĄ.
MY DOTRZYMUJEMY.

Więcej bezpieczeństwa w budownictwie pasywnym -
dzięki certyfikowanym rozwiązaniom uszczelniającym.
Silny i zaufany partner to podstawa aby spełnić wysokie wymagania w przypadku 
domów pasywnych. Dzięki naszemu systemowi montażowemu w zewnętrznej warstwie 
izolacji cieplnej oraz naszej wielofunkcyjnej taśmie uszczelniającej fugi oferujemy 
klientom dokładnie to, czego potrzebują. ISO-TOP WINFRAMER „TYP 1“ i „TYP 3“ oraz 
ISO-BLOCO ONE otrzymały prestiżową nagrodę „Certyfikowane Komponenty“ od 
Instytutu Budownictwa Pasywnego Dr. Feist Darmstadt (PHI). 

To dowód na doskonałą jakość energetyczną naszych produktów, które są optymalnie 
zaprojektowane do montażu i uszczelnienia drzwi oraz elementów okiennych w 
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Firma LIFT24
Nagrodzony produkt: Mini żuraw gąsiennicowy SPT 299 i SPT 499
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Innowacyjne
Rozwiązania 
Branży Stolarki

IRBS Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

Firma Mini Żurawie Paweł Michalczewski
Nagrodzony produkt: Wielofunkcyjny robot szklarski WINLET 1000
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Innowacyjne
Rozwiązania 
Branży Stolarki

IRBS Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

Firma Mini Żurawie Paweł Michalczewski
Nagrodzony produkt: 



Firma Lohmann Polska Sp. z o.o.
Nagrodzony produkt: Technologia SDG®

Lohmann Polska sp. z o.o.
ul. Krzemowa 2
81-577 Gdynia
tel.: +48 (0)58 555 81 58
tel.: +48 (0)58 888 26 64 
wsparciesprzedazy@lohmann-tapes.com
www.lohmann-tapes.pl

SDG® – Szklenie Statyczne na Sucho
Rozwiązania szyte na miarę Państwa potrzeb.
SDG® Szklenie Statyczne na Sucho to innowacyjne rozwiązanie na arenie międzynarodowej, zmieniające standardowe myślenie 
o procesie montażu pakietów szybowych. Stworzona przez niemieckich inżynierów technologia cieszy się ogromnym zainteresowaniem, 
nie tylko ze względu na swój innowacyjny charakter, ale także walory użytkowe:

• jednoczesne łączenie i uszczelnianie 
przy wykorzystaniu jednej taśmy,

• czysty proces technologiczny,
• przeniesienie statyki okna z profilu skrzydła na pakiet szybowy,
• odciążenie narożników ramy okiennej,
• odciążenie okuć okiennych,

• możliwość kompensacji naprężeń okna,
• wysoką adhezję początkową,
• długotrwałą odporność na warunki atmosferyczne, 

promieniowanie UV, plastyfikatory oraz rozpuszczalniki,
• możliwość uzyskania klasy odporności RC2 lub nawet RC3

na włamania dla systemów okiennych.

Dowiedz się więcej na www.lohmann-tapes.pl, bądź skontaktuj się z nami: wsparciesprzedazy@lohmann-tapes.com.
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Firma Metal-Plast P.H.U.P.  Sp. z o.o. Sp. k.
Nagrodzony produkt: Profi l montażowy ECO-TERM
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Firma Metal-Plast 
Nagrodzony produkt: 



Firma Aperto
Nagrodzony produkt: Koncept OUTDOOR
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Firma R&D Tech Sp. z o.o.
Nagrodzony produkt: Centrum obróbcze COMET R6 HP

IRBS
Innowacyjne
Rozwiązania 
Branży Stolarki

IRBS Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

Firma R&D Tech 
Nagrodzony produkt: 



Firma Rehau Sp. z o.o.
Nagrodzony produkt: System GENEO RAU-FIPRO X

IRBS
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Rozwiązania 
Branży Stolarki

IRBS Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

Firma Velux Polska Sp. z o. o.
Nagrodzony produkt: Kampania edukacyjna „Barometr Zdrowych Domów”

Dowiedz się więcej na velux.pl

Jesteśmy największym producentem okien w kraju, wypracowując 
około ¼ wartości polskiego eksportu w branży. Fundamentem 
wszelkich naszych działań jest społeczna odpowiedzialność 
biznesu, czego wyrazem jest troska o dobro konsumentów, 
dbałość o pracowników i ważne sprawy społeczne, a także 
minimalizowanie naszego wpływu na środowisko naturalne.

Nasze fabryki w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie i na Pomorzu 
zatrudniają ponad 4000 pracowników, którzy z pasją
i zaangażowaniem tworzą dla Ciebie innowacyjne i komfortowe 
rozwiązania.

94% architektów docenia zalety okien dachowych.

Od 30 lat w projektach
polskich architektów

IRBS
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Rozwiązania 
Branży Stolarki

IRBS Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

Firma Velux Polska 
Nagrodzony produkt: 

Dowiedz się więcej na 

Jesteśmy największym producentem okien w kraju, wypracowując 
około ¼ wartości polskiego eksportu w branży. Fundamentem 
wszelkich naszych działań jest społeczna odpowiedzialność 
biznesu, czego wyrazem jest troska o dobro konsumentów, 
dbałość o pracowników i ważne sprawy społeczne, a także 
minimalizowanie naszego wpływu na środowisko naturalne.

Nasze fabryki w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie i na Pomorzu 
zatrudniają ponad 4000 pracowników, którzy z pasją
i zaangażowaniem tworzą dla Ciebie innowacyjne i komfortowe 
rozwiązania.

94% architektów docenia zalety okien dachowych.

Od 30 lat w projektach
polskich architektów



Firma Saint Gobain Innovative Materials Polska Spółka z o.o.
Nagrodzony produkt: Akustyczne i bezpieczne szkło laminowane STADIP SILENCE

Cicho, zdrowo,
komfortowo
Dźwiękoizolacyjne szkło laminowane
STADIP SILENCE

Ograniczenie hałasu to niezwykle istotna potrze-
ba! Dla 70% Polaków hałas stanowi duży problem. 
Zanieczyszczenie hałasem zwiększa poziom stresu, 
powoduje problemy ze snem, a to z kolei ma bez-
pośredni wpływ na nasze zdrowie. Dzięki szybom 
akustycznym STADIP SILENCE można spać spoko-
jnie i spędzać czas wolny bez żadnych zakłóceń.

Bezpieczne szkło laminowane STADIP SILENCE 
składa się z dwóch lub więcej tafli szkła 
połączonych jedną lub kilkoma warstwami folii 
akustycznej PVB SILENCE. 

www.saint-gobain-building-glass.pl

OCHRONA PRZED HAŁASEM

IRBS
Innowacyjne
Rozwiązania 
Branży Stolarki

IRBS Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

Firma Aliplast Sp. z o.o.
Nagrodzony produkt: System GENESIS 75

IRBS
Innowacyjne
Rozwiązania 
Branży Stolarki

IRBS Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

Firma Aliplast 
Nagrodzony produkt: 



Firma Technoform Edge Bond Solutions Poland Sp. z o.o.
Nagrodzony produkt: Ciepła ramka dystansowa TGI-Spacer Precision

www.technoform.com
Rozwiązania do izolacji termicznej krawędzi szyby zespolonej

 stabilne wartości 
współczynnika lambda

 znakomite parametry termiczne

 gładkie i estetyczne 
wykończenie powierzchni

 zgodność z normami
PN-EN 1279-2,3,6 
oraz PN-EN 4892-2

 certyfi kowany komponent dla 
budynków pasywnych
(kat. A – klimat arktyczny)

Nowa ciepła
ramka dystansowa

TGI-Spacer
Precision
Perfekcja ma swoje imię

IRBS
Innowacyjne
Rozwiązania 
Branży Stolarki

IRBS Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

Firma Technoform Edge Bond Solutions Poland 
Nagrodzony produkt: 

www.technoform.com
Rozwiązania do izolacji termicznej krawędzi szyby zespolonej

 stabilne wartości 
współczynnika lambda

 znakomite parametry termiczne

 gładkie i estetyczne 
wykończenie powierzchni

 zgodność z normami
PN-EN 1279-2,3,6 
oraz PN-EN 4892-2

 certyfi kowany komponent dla 
budynków pasywnych
(kat. A – klimat arktyczny)

Nowa ciepłaNowa ciepła
ramka dystansowaramka dystansowa

TGI-Spacer
Precision
Perfekcja ma swoje imię



Firma FUHR Polska Sp. z o.o.
Nagrodzony produkt: Ruchomy zaczep rygla hakowego

IRBS
Innowacyjne
Rozwiązania 
Branży Stolarki

IRBS Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

Firma Elumatec Polska Sp. z o.o.
Nagrodzony produkt: Oprogramowanie eluCloud

IRBS
Innowacyjne
Rozwiązania 
Branży Stolarki

IRBS Innowacyjne Rozwiązania
Branży Stolarki

• Produkt skonstruowany na bazie opatentowanego wynalazku
•  Pozwala uzyskać klasę RC3 / SKG*** nawet w drzwiach 

dwuskrzydłowych już przy 2 hakach ryglujących!!!
•  W badaniach właściwości użytkowych zakwalifi kowany do 

najwyższej, 7 klasy wg PN-EN 12209:2016 
• Przeznaczony do współpracy ze standardową zasuwnicą hakową
•  Niezwykle skutecznie podnosi poziom antywłamaniowego zabezpieczenia 

drzwi; potwierdzają to dotychczas przeprowadzone badania
•  Podobno „jeden obraz jest w stanie zastąpić tysiąc słów… a fi lm jest najważniejszą ze sztuk” :) 

odsyłamy więc do fi lmu z przeprowadzonych badań porównawczych htt ps://bit.ly/fuhrpl

WWW.FUHR.PL

FUHR Polska Sp. z o.o.
ul. Beskidzka 11, 32-590 Libiąż
Tel: +48 32/ 624 21 40, +48 32/ 624 21 41
info@fuhr.pl
www.fuhr.pl

Ruchomy zaczep
rygla hakowego

eluCloud
Software

eluCloud – INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ ONLINE
eluCloud to kompleksowe rozwiązanie  idealnie wpisujące się w ideę „przemysłu 4.0”. 
Zostało opracowane przez elumatec i spółkę elusoft z myślą o  inteligentnym 
zarządzaniu produkcją w czasie rzeczywistym.

Dzięki zbieraniu danych z maszyn produkcyjnych i ich analizie eluCloud pomaga 
w optymalizacji procesów produkcyjnych i planowaniu zapobiegawczych konserwacji. 
Pozwala to na obniżenie kosztów, zwiększa dostępność maszyn i podnosi 
produktywność. Analizy, które możemy uzyskać są nieocenione przy podejmowaniu 
decyzji dotyczących produkcji.

elumatec Polska Sp. z o.o.
ul.Przemysłowa 10, 62-300 Września, NIP 951-00-56-228
Tel. +48  61 437 70 00, Fax: +48 61 437 70 06
biuro@elumatec.com.pl
www.elumatec.pl

ALU PVC STAL

Firma Elumatec Polska 
Nagrodzony produkt: 

eluCloud
Software

eluCloud
eluCloud to kompleksowe rozwiązanie  idealnie wpisujące się w ideę „przemysłu 4.0”. 
Zostało opracowane przez elumatec i spółkę elusoft z myślą o  inteligentnym 
zarządzaniu produkcją w czasie rzeczywistym.

Dzięki zbieraniu danych z maszyn produkcyjnych i ich analizie eluCloud pomaga 
w optymalizacji procesów produkcyjnych i planowaniu zapobiegawczych konserwacji. 
Pozwala to na obniżenie kosztów, zwiększa dostępność maszyn i podnosi 
produktywność. Analizy, które możemy uzyskać są nieocenione przy podejmowaniu 
decyzji dotyczących produkcji

elumatec Polska Sp. z o.o.
ul.Przemysłowa 10, 62-300 Września, NIP 951-00-56-228
Tel. +48  61 437 70 00, Fax: +48 61 437 70 06
biuro@elumatec.com.pl
www.elumatec.pl



Rynek niemiecki to dla polskiego przedsiębiorcy niemal chleb powszedni a nierzadko 
źródło więkoszości zleceń. Niestety dość często dochodzi do sytuacji, gdy zleceniodawca 
nie wywiązuje się z zawartej umowy, nie płacąc faktur w terminie. W przypadku gdy 
podjęte na własną rękę próby odzyskania zaległości nie przyniosły oczekiwanego 
efektu, warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnej pomocy prawnej. 
Jakie kroki prawne można podjąć aby odzyskać swoje pieniądze od dłużnika? 

Rodzaje windykacji w Niemczech
Windykacja roszczeń w Niemczech składa się z dwóch etapów: pozasądowego zawezwania 

do zapłaty z nałożeniem na dłużnika kosztów prawniczych oraz etapu sądowego które można 
rozpocząć sądowym nakazem zapłaty.

Etap pozasądowy to zawezwanie dłużnika do zapłaty w postaci tzw. monitu (niem. Zahlungs-
saufforderung) z nakazem uregulowania zaległej należności. W wezwaniu dłużnik otrzymuje 
informację o zwłoce oraz 14-dniowy termin na dokonanie opłaty, uwzględniając odsetki oraz 
koszty postępowania windykacyjnego. Jeśli dłużnik na monit nie zareaguje, wówczas wierzy-
ciel może po upływie wyznaczonego terminu wszcząć postępowanie sądowe i tym samym 
rozpocząć drugi etap windykacji. Wszelkie dowody dotyczące ustaleń płatności między stro-
nami (takie jak np. umowa, zawarcie zlecenia, wystawione faktury, wyciągi z konta) będą od-
grywały znaczącą rolę.

Wierzyciel może także skorzystać z postępowania upominawczego (niem. Mahnverfahren), 
którego istotną zaletą są zdecydowanie mniejsze koszta postępowania aniżeli w przypadku 
pełnego procesu sądowego. Rozpoczęcie takiego postępowania zaleca się wtedy, jeśli istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że dłużnik w przeciągu dwóch tygodni od wydania nakazu zapła-
ty nie wniesie sprzeciwu. Wówczas można wnieść o wydanie decyzji o wykonalności nakazu 
zapłaty, która pozwoli nam na przeprowadzenie natychmiastowej egzekucji tj. wszczęcia po-
stępowania komorniczego. Dłużnik nie tylko będzie musiał uregulować zaległe roszczenie, ale 
też pokryć wszelkie koszta postępowania zarówno przed – jak i sądowego. 

Jeśli dłużnik zgłasza sprzeciw do roszczeń w postaci np. zastrzeżeń co do umowy bądź wy-
konanej usługi, powoduje to rozpoczęcie zwykłego postępowania sądowego (niem. Klagever-
fahren). W takim przypadku obie strony będą musiały poprzeć swoje stanowiska dowodami, 
przy czym należy się liczyć z co do zasady dwoma rozprawami przed zapadnięciem wyroku. 
Jeżeli to sąd okręgowy rozpatruje sprawę (np. przy roszczeniach pieniężnych przekraczających 
wartość 5000 euro), wynajęcie prawnika staje się obligatoryjne.

Postępowanie Europejskiego Nakazu Zapłaty należy natomiast wszcząć, gdy spór prawny 
ma charakter międzynarodowy oraz gdy roszczenie nie zostało zakwestionowane. Takie po-
stępowanie ma wiele zalet, takich jak np. krótki czas trwania oraz niskie koszta. 

Podsumowanie
Z naszego doświadczenia wiemy, że gro zleceniodawców poprzez niepłacenie ma na celu 

jedynie oddalenie płatności, tym bardziej należy to podkreślić podczas postępowań i tym-
samym je przyspieszyć. Istotnym problemem jest kwestia przedawnienia i wypłacalności 
zleceniodawcy, w związku z czym nie warto zwlekać z reakcją. Jeśli pozasądowe próby od-
zyskania zaległości w postaci własnoręcznego wysłania monitów nie przyniosły efektu, 
warto więc rozważyć skorzystanie z usług specjalisty, obeznanego w niuansach windykacji 
roszczeń – zwłaszcza, że kosztami zastępstwa można �inalnie obarczyć dłużnika.

  Mec. Paweł Szlucho
TROJAN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

NIEMIECKO-POLSKA
KANCELARIA PRAWNA W BERLINIE

Niemiecko-Polska Kancelaria Prawna 
TROJAN RA-gesell. mbH / Berlin

www.kanzlei-trojan.de/pl
Mail: kontak@kanzlei-trojan.de

Tel: 0049-30-769-7500

█ Zakładanie oddziałów spółek w Niemczech

█ Postępowania administracyjne w Niemczech

█ Rozwiązywanie sporów z niemieckimi kontrahentami na każdym etapie

█ Windykacja należności

█ Pomoc prawna przy problemach z urzędami 
skarbowymi, służbami celnymi oraz SoKa Bau

█ Prowadzenie księgowości oraz rozwiązywanie problemów 
podatkowych dla polskich biznesów na terenie Niemiec

Mec. Miłosz Trojan – specjalista 
ds. prawa gospodarczego oraz 
transportu i spedycji

Mec. Paweł Szlucho – specjalista 
ds. prawa budowlanego oraz 
prawa pracy

Mec. Jolanta Krzemińska specjalista ds. 
umów międzynarodowych, prawa IT oraz 
prawa własności intelektualnej

Kenana Gunic-Szmit 
– koordynatorka ds. windykacji

Mgr. Sebastian Kowalczyk 
– prawnik specjalizujący się 
w prawie gospodarczym

Ewa Leźnicka 
– niem. Aplikat Sędziowski

Mgr. Angelika Berecker 
– asystentka adwokacka 
– specjalista ds. windykacji

Konrad Frycz
– student prawa

Proces windykacji 
w Niemczech

Rynek niemiecki to dla polskiego przedsiębiorcy niemal chleb powszedni a nierzadko 
źródło więkoszości zleceń. Niestety dość często dochodzi do sytuacji, gdy zleceniodawca 
nie wywiązuje się z zawartej umowy, nie płacąc faktur w terminie. W przypadku gdy 
podjęte na własną rękę próby odzyskania zaległości nie przyniosły oczekiwanego 
efektu, warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnej pomocy prawnej. 
Jakie kroki prawne można podjąć aby odzyskać swoje pieniądze od dłużnika? 

Rodzaje windykacji w Niemczech
Windykacja roszczeń w Niemczech składa się z dwóch etapów: pozasądowego zawezwania 

do zapłaty z nałożeniem na dłużnika kosztów prawniczych oraz etapu sądowego które można 
rozpocząć sądowym nakazem zapłaty.

Etap pozasądowy to zawezwanie dłużnika do zapłaty w postaci tzw. monitu 
saufforderung)
informację o zwłoce oraz 14-dniowy termin na dokonanie opłaty, uwzględniając odsetki oraz 
koszty postępowania windykacyjnego. Jeśli dłużnik na monit nie zareaguje, wówczas wierzy-
ciel może po upływie wyznaczonego terminu wszcząć postępowanie sądowe i tym samym 
rozpocząć drugi etap windykacji. Wszelkie dowody dotyczące ustaleń płatności między stro-
nami (takie jak np. umowa, zawarcie zlecenia, wystawione faktury, wyciągi z konta) będą od-
grywały znaczącą rolę.

Wierzyciel może także skorzystać z postępowania upominawczego 
którego istotną zaletą są zdecydowanie mniejsze koszta postępowania aniżeli w przypadku 
pełnego procesu sądowego. Rozpoczęcie takiego postępowania zaleca się wtedy, jeśli istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że dłużnik w przeciągu dwóch tygodni od wydania nakazu zapła-
ty nie wniesie sprzeciwu. Wówczas można wnieść o wydanie decyzji o wykonalności nakazu 
zapłaty, która pozwoli nam na przeprowadzenie natychmiastowej egzekucji tj. wszczęcia po-
stępowania komorniczego. Dłużnik nie tylko będzie musiał uregulować zaległe roszczenie, ale 
też pokryć wszelkie koszta postępowania zarówno przed – jak i sądowego. 

Jeśli dłużnik zgłasza sprzeciw do roszczeń w postaci np. zastrzeżeń co do umowy bądź wy-
konanej usługi, powoduje to rozpoczęcie zwykłego postępowania sądowego 
fahren). W takim przypadku obie strony będą musiały poprzeć swoje stanowiska dowodami, 
przy czym należy się liczyć z co do zasady dwoma rozprawami przed zapadnięciem wyroku. 
Jeżeli to sąd okręgowy rozpatruje sprawę 
wartość 5000 euro)

Postępowanie Europejskiego Nakazu Zapłaty należy natomiast wszcząć, gdy spór prawny 
ma charakter międzynarodowy oraz gdy roszczenie nie zostało zakwestionowane. Takie po-
stępowanie ma wiele zalet, takich jak np. krótki czas trwania oraz niskie koszta. 

Podsumowanie
Z naszego doświadczenia wiemy, że gro zleceniodawców poprzez niepłacenie ma na celu 

jedynie oddalenie płatności, tym bardziej należy to podkreślić podczas postępowań i tym-
samym je przyspieszyć. Istotnym problemem jest kwestia przedawnienia i wypłacalności 
zleceniodawcy, w związku z czym nie warto zwlekać z reakcją. Jeśli pozasądowe próby od-
zyskania zaległości w postaci własnoręcznego wysłania monitów nie przyniosły efektu, 
warto więc rozważyć skorzystanie z usług specjalisty, obeznanego w niuansach windykacji 
roszczeń – zwłaszcza, że kosztami zastępstwa można �inalnie obarczyć dłużnika.

  Mec. Paweł Szlucho

Proces windykacji 
w Niemczech



Stolarka i prawo 
– trudne sprawy w prosty sposób 

KATALOG DOBREGO SPRZEDAWCY (KDS)

to prawdziwe kompendium wiedzy, w skład któ-
rego wchodzą: gotowy wzór umowy sprzedaży 
okien, drzwi, bram, rolet, markiz, pergol etc. z ko-
niecznymi załącznikami oraz wiele interpretacji 
prawnych związanych z  rękojmią, gwarancją czy 
reklamacjami, etc. Katalog Dobrego Sprzedawcy 
skierowany jest w  szczególności do wszystkich 
podmiotów sprzedających okna, drzwi, bramy, 
rolety, roletki, markizy, moskitiery, pergole, etc. do 
ostatecznego klienta indywidualnego.

KATALOG DOBREGO BIZNESU (KDB)

to gotowy wzór umowy sprzedaży stolarki otwo-
rowej wraz z  wieloma interpretacjami do klienta 
biznesowego, czyli np. kwiaciarnia, salon samo-
chodowy, restauracja, spółdzielnia, lokalny de-
veloper, etc. Dzięki temu katalogi dowiedzą się 
państwo w jaki sposób ograniczyć rękojmię, co to 
jest gwarancja dobrego wykonania, na co zwrócić 
uwagę przy podpisywaniu umowy, a  także wiele 
porad i sugestii w zakresie umów B2B.

UMOWY HANDLOWE B2B

jest to swoiste kompendium wiedzy dla tych którzy 
chcą negocjować i  aneksować swoje dotychcza-
sowe umowy z producentem, zmieniają dostawcę 
okien, drzwi, bram, chcą zawrzeć umowę na spo-
radyczne zakupy np. moskitier, roletek, parapetów, 
klamek etc.  Warto wiedzieć co możemy negocjo-
wać i jakie mamy prawa. Co z opóźnieniami i ka-
rami za zwłokę w dostawie stolarki, kiedy możemy 
wykluczyć rękojmię, co z reklamacjami, etc. Kata-
log Umów B2B skierowany jest do właścicieli salo-
nów stolarki a także producentów.

UMOWA PODWYKONAWCZA MONTAŻU (UPM)

jest to wzór umowy, który służy regulowaniu sto-
sunków Wykonawcy z  Podwykonawcą w  zakre-
sie wykonania konkretnego montażu stolarki bu-
dowlanej. Warto zawsze podpisać taką umowę, 
gdyż ona zabezpiecza nasze prawa w przypadku 
ewentualnego sporu w sądzie. O tym, że zawsze 
warto spisać umowę, nie trzeba już chyba prze-
konywać. Bez umowy trudno będzie, udowodnić, 
za co odpowiadała zewnętrzna ekipa montażo-
wa. Dlatego zadbaj o swoje prawa i spisz umowę 
z podwykonawcą!

KATALOG UMÓW NIEMIECKICH (KUN)

to kompendium wiedzy przygotowane przez 
niemiecko-polską kancelarią prawną w  oparciu 
o  prawo niemieckie i  praktykę niemiecką doty-
czące sprzedaży okien, drzwi, bram, rolet, żaluzji 
do Niemiec.  W katalogu znajdą Państwo gotowe 
dwujęzyczne wzory umów oraz wiele interpretacji 
prawnych z których można się dowiedzieć jak zmi-
nimalizować ryzyko związane ze sprzedażą sto-
larki otworowej, jak zabezpieczyć się zawierając 
umowę z  zagranicznym kontrahentem, rękojmia 
przy sprzedaży towarów do Niemiec i jak odzyskać 
należności od niemieckiego kontrahenta.

OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA 
(OTP)

to kompendium wiedzy, które ma na celu zabez-
pieczenie ważnych informacji na temat fi rmy, wie-
le interpretacji prawnych dotyczących naruszenia 
tajemnicy fi rmy w  tym przekazanie, ujawnienie 
lub wykorzystanie informacji stanowiących tajem-
nicę przedsiębiorstwa. Katalog skierowany jest 
w szczególności do producentów oraz właścicieli 
salonów stolarki sprzedających okna, drzwi, bra-
my, rolety i żaluzje, etc.…

D O K U M E N T Y  P R A W N E
D L A  B R A N Ż Y  S T O L A R K I  O T W O R O W E J

m a r k e t i n g @ s t o l a r k a v i p . p l
t e l .  5 3 1  5 6 1  2 0 2

S P E C J A L N A  C E N A !
N I E  Z W L E K A J !  Z A M Ó W !

Jeżeli sprzedajecie swoje 
produkty klientowi 
ostatecznemu –  to ten 
Katalog jest dla Państwa.

KATALOG 
DOBREGO
SPRZEDAWCY

1

KDS
Jeśli sprzedajecie swoje 
produkty do firm, 
przedsiębiorstw, 
spółdzielni, małych 
deweloperów – to ten 
Katalog jest dla Państwa.

KATALOG 
DOBREGO
BIZNESU

2

KDB

Jeżeli zmieniacie 
dostawcę lub chcecie 
renegocjować swoje 
warunki z producentem – 
to ten Katalog jest dla 
Państwa.

BUSINESS 
TO BUSINESS
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B2B
Jeżeli zlecacie montaż 
okien, drzwi, bram, rolet, 
etc. wewnętrznej grupie 
montażowej – to ten 
Katalog jest dla Państwa.

UMOWA 
PODWYKONAWCZA

MONTAŻU
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UPM

5

Jeżeli zatrudniasz 
pracowników lub zlecasz 
usługi na zewnątrz – to 
ten Katalog jest dla 
Ciebie.

OCHRONA
TAJEMNICY
PRZEDSIĘBIORSTWA

6

OTP
Jeśli sprzedajecie swoje 
okna, drzwi, bramy, rolety 
do Niemiec – ten Katalog 
jest dla Państwa.

KATALOG
UMÓW
NIEMIECKICH

KUN

Designed by Freepik

Doskonale wiemy, że dla małych i średnich fi rm znalezienie odpowiedniej obsługi prawnej jest trudne. 
Dlatego właśnie Stolarka VIP postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom branży stolarki otworowej i stwo-
rzyć profesjonalne, zgodne z nowymi przepisami katalogi prawne, na które będzie można sobie pozwolić. 
Co oferujemy i proponujemy i co Państwu rekomendujemy? 

KATALOG DOBREGO SPRZEDAWCY (KDS)

to prawdziwe kompendium wiedzy, w skład któ-
rego wchodzą: gotowy wzór umowy sprzedaży 
okien, drzwi, bram, rolet, markiz, pergol etc. z ko-
niecznymi załącznikami oraz wiele interpretacji 
prawnych związanych z  rękojmią, gwarancją czy 
reklamacjami, etc. Katalog Dobrego Sprzedawcy 
skierowany jest w  szczególności do wszystkich 
podmiotów sprzedających okna, drzwi, bramy, 
rolety, roletki, markizy, moskitiery, pergole, etc. do 
ostatecznego klienta indywidualnego.

KATALOG DOBREGO BIZNESU (KDB)

to gotowy wzór umowy sprzedaży stolarki otwo-
rowej wraz z  wieloma interpretacjami do klienta 
biznesowego, czyli np. kwiaciarnia, salon samo-
chodowy, restauracja, spółdzielnia, lokalny de-
veloper, etc. Dzięki temu katalogi dowiedzą się 
państwo w jaki sposób ograniczyć rękojmię, co to 
jest gwarancja dobrego wykonania, na co zwrócić 
uwagę przy podpisywaniu umowy, a  także wiele 
porad i sugestii w zakresie umów B2B.

UMOWY HANDLOWE B2B

jest to swoiste kompendium wiedzy dla tych którzy 
chcą negocjować i  aneksować swoje dotychcza-
sowe umowy z producentem, zmieniają dostawcę 
okien, drzwi, bram, chcą zawrzeć umowę na spo-
radyczne zakupy np. moskitier, roletek, parapetów, 
klamek etc.  Warto wiedzieć co możemy negocjo-
wać i jakie mamy prawa. Co z opóźnieniami i ka-
rami za zwłokę w dostawie stolarki, kiedy możemy 
wykluczyć rękojmię, co z reklamacjami, etc. Kata-
log Umów B2B skierowany jest do właścicieli salo-
nów stolarki a także producentów.

Doskonale wiemy, że dla małych i średnich fi rm znalezienie odpowiedniej obsługi prawnej jest trudne. 
Dlatego właśnie 
rzyć profesjonalne, zgodne z nowymi przepisami katalogi prawne, na które będzie można sobie pozwolić. 
Co oferujemy i proponujemy i co Państwu rekomendujemy? 



WSPIERAMY POLSKIE 
BUDOWNICTWO

Internacjonalizacja polskich firm branży
stolarki budowlanej

Finansujemy 80% wszystkich kosztów
za udział w targach polskich �rm na swiecie!

10 lat współpracy klastrowej !

D O Ł Ą C Z  D O  N A S !

PRESTIŻ    NOWE RYNKI    FUNDUSZE UNIJNE

         Kontakt:

Polski Klaster Budowlany, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok
 Tel.:/fax : +48 85 652 61 07,   tel. kom + 48 600 199 835
biuro@budowlanyklaster.pl,     www.budowlanyklaster.pl

E u r o p e a n  q u a l i t y

Krajowy Klaster Kluczowy
Polski Klaster Budowlany

Jesteśmy obecni
na ważnych światowych
wydarzeniach biznesowych

Krajowy Klaster Kluczowy
Polski Klaster Budowlany

Zapraszamy do udziału w Programie Promocji Polskiej Stolarki 
Budowlanej na arenie międzynarodowej. Inicjatywa organizowana 
jest przez Polski Klaster Budowlany – Krajowy Klaster Kluczowy, 
największe zrzeszenie przedsiębiorców branży budowlanej w Polsce. 
Udział w targach, misjach zagranicznych, sympozjach, konferencjach 
stanowi okazję do zaprezentowania oferty na wybranych rynkach 
całego świata i zdobywania nowych kontaktów biznesowych. 
Wszystko to odbywa się przy współ�nansowaniu ze środków 
unijnych, dzięki czemu natężenie działań może być zdecydowanie 
intensywniejsze.

Do�nansowanie nawet do 80% kosztów udziału w targach 
międzynarodowych i misjach gospodarczych na całym świecie, 
możliwość solidnego i kompleksowego sondowania rynków, 
pozyskiwanie ekspertyz dotyczących określonych aspektów 
prowadzenia działalności, takich jak kwestie podatkowe i prawne, 
a także procedury certy�kacyjne – to część aktywności, w obrębie 
których Polski Klaster Budowlany może służyć pomocą i wspomagać 
w zakresie �nansowania.

Pierwszym etapem jest organizacja misji gospodarczych, podczas 
których przedsiębiorcy mogą odwiedzić odległe rynki, spotkać 
się z przedstawicielami branży oraz zapoznać się z ofertą poprzez 
zwiedzanie targów branżowych. Dzięki aktywności międzynarodowej 
Polskiego Klastra Budowlanego podczas tych wyjazdów udaje się 
wpisać w agendę spotkania z kancelariami prawnymi i agencjami 
zajmującymi się wprowadzaniem podmiotów na dany rynek. 

Kolejnym etapem jest udział w targach w roli wystawcy. Osobista 
prezentacja oferty, obecność specjalistów z zakresu technologii 
wykorzystywanej w danym rozwiązaniu oraz możliwość 
zaobserwowania produktu jest nie do przecenienia. Każda �rma 
sama de�niuje rynki oraz wydarzenia, na których chce się pojawić 
z do�nansowaniem.

Tylko w ciągu ostatniego roku Polski Klaster Budowlany zorganizował 
serię misji do Singapuru, USA, Japonii, Rosji, Norwegii, Libanu, 
Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i wielu innych miejsc,
a polskie �rmy dzięki asyście �nansowej miały możliwość pojawienia 
się na targach na całym świecie – Kazbuild w Ałmatach, Fensterbau 
Frontale w Norymberdze, Mosbuild w Moskwie, Batimat w Paryżu, 
BexAsia w Singapurze, Big5 w Dubaju, Swissbau w Bazylei, Home 
Show w Sydney, Ecobuild w Londynie, ale także Warsaw Home
w Nadarzynie, BUDMA w Poznaniu.

Kto może dołączyć do Programu Promocji Polskiej Stolarki 
Budowlanej? Każda �rma z branży, która jest zainteresowana 
umiędzynarodowieniem swojej oferty. Fakt posiadania przez Polski 
Klaster Budowlany statusu Krajowego Klastra Kluczowego oraz 
pozycja na rynku umożliwia sprawne pozyskanie do�nansowania 
do 80% na aktywność eksportową. Pojawienie się na nowym rynku 
zawsze jest procesem trudnym i kosztownym, dlatego wsparcie 
doświadczonej instytucji jest niezwykle istotne.

Internacjonalizacja polskich firm branży

Finansujemy 
za udział w targach polskich �rm na swiecie!

Jesteśmy obecni
na ważnych światowych
wydarzeniach biznesowych

Krajowy Klaster Kluczowy
Polski Klaster BudowlanyPolski Klaster Budowlany

Zapraszamy do udziału w 
Budowlanej na arenie międzynarodowej. Inicjatywa organizowana 
jest przez Polski Klaster Budowlany – Krajowy Klaster Kluczowy
największe zrzeszenie przedsiębiorców branży budowlanej w Polsce. 
Udział w targach, misjach zagranicznych, sympozjach, konferencjach 
stanowi okazję do zaprezentowania oferty na wybranych rynkach 
całego świata i zdobywania nowych kontaktów biznesowych. 
Wszystko to odbywa się przy współ�nansowaniu ze środków 
unijnych, dzięki czemu natężenie działań może być zdecydowanie 
intensywniejsze.

Do�nansowanie nawet do 80% kosztów udziału w targach 
międzynarodowych i misjach gospodarczych na całym świecie
możliwość solidnego i kompleksowego sondowania rynków, 
pozyskiwanie ekspertyz dotyczących określonych aspektów 
prowadzenia działalności, takich jak kwestie podatkowe i prawne, 
a także procedury certy�kacyjne – to część aktywności, w obrębie 
których Polski Klaster Budowlany może służyć pomocą i wspomagać 
w zakresie �nansowania.

Pierwszym etapem jest organizacja misji gospodarczych, podczas 
których przedsiębiorcy mogą odwiedzić odległe rynki, spotkać 
się z przedstawicielami branży oraz zapoznać się z ofertą poprzez 
zwiedzanie targów branżowych. Dzięki aktywności międzynarodowej 
Polskiego Klastra Budowlanego podczas tych wyjazdów udaje się 
wpisać w agendę spotkania z kancelariami prawnymi i agencjami 
zajmującymi się wprowadzaniem podmiotów na dany rynek. 



Produkt Premium
VIP Najlepsze Okna Drzwi Bramy 

i Osłony to szczególne, wyjątkowe 
i specjalne wyróżnienie dla pro-
duktu i producenta, które zostało 
wręczone na uroczystej Gali na 
Zamku Gniewie podczas 28 Konwentu Stolarki 
VIP. Chcemy pokazać klientom i architektom 
co w chwili obecnej jest najlepsze, innowa-
cyjne, oryginalne, piękne i wyjątkowe – nikt 
przecież nie mówi, że to ma być coś taniego, 
a może wręcz przeciwnie – ma być drogie, ma 
być fantastyczne, ma pobudzać wyobraźnię, 
ma być sexy i ma należeć do segmentu Pre-
mium – mówi Grzegorz Cendrowski, prezes 
Stolarka VIP.

Jak klient postrzega markę i produkt 
Premium

Kupując produkty z kategorii Premium, 
w tym okna czy drzwi do domu, mieszkania 
czy obiektu użyteczności publicznej, np. ho-
telu, restauracji, większość konsumentów 
i klientów nie patrzy na ich wyższą od śred-
niej cenę, ale przede wszystkim na ich jakość 
– wynika z badania Nielsena. Tylko 31 proc. 

badanych na świecie twierdzi, że 
postrzega produkt jako ten z kate-
gorii Premium z uwagi na to, że jest 
drogi. Tymczasem 54 proc. respon-
dentów uważa, że taki produkt jest 
wykonany z użyciem wysokiej ja-
kości materiałów lub składników. 

Ponadto dla 46 proc. badanych produkt Pre-
mium de�iniuje jego lepsza funkcjonalność. 
Dlatego te nagrodzone produkty stolarki bu-
dowlanej pod każdym względem zadowolą 
wymagającego konsumenta.

Produkty VIP w Rekomendowanych 
Salonach Okien i Drzwi

Aby dotrzeć do wymagającego klienta i za-
chęcić go do zakupu najlepszych okien, drzwi 
bram czy osłon musimy nasz produkt pokazać 
i zarekomendować. A gdzie najlepiej to zrobić? 
W sprawdzonych i rekomendowanych salo-
nach sprzedaży, które zajmują się profesjo-
nalną sprzedażą, profesjonalnym montażem 
okien, drzwi, bram czy rolet, a także będą naj-
lepszymi ambasadorami naszej marki i pro-
duktu. Dlatego coraz bardziej istotne staje się 
współdziałanie w ramach sieci biznesowej. 

Wiele mówi się o tym, że branża stolarki budowlanej, a w szczególności jej produkty 
wyrównały się, są do siebie podobne, że okna czy drzwi mało się od siebie różnią. 
Należy jednak unikać generalizacji i dostrzec tych, którzy poszukują nowych, 
innowacyjnych, oryginalnych rozwiązań, bezwzględnie dbając przy tym o najwyższą 
jakość produkcji i precyzję wykonania. Okna, drzwi, bramy, rolety, markizy, etc. są 
produkowane także, a może przede wszystkim dla klientów, którzy chcą kupować 
oryginalne, ale przede wszystkim ładne i funkcjonalne produkty stolarki. Można by 
je nazwać produkty VIP. I takie produkty na polskim rynku są – my je znaleźliśmy 
i doceniliśmy. Takie produkty poszukiwane są przez wymagających i świadomych 
klientów.  Na takie właśnie produkty, które należą do segmentu Premium czekają 
klienci i architekci.

VIP
Najlepsze Okna 
Drzwi Bramy 
i Osłony

Laureaci Programu VIP
Najlepsze Okna Drzwi Bramy i Osłony

NAJLEPSZE
2020

NAJLEPSZE
2020

Wiśniowski Sp. z o.o. Sp.k. Okno PVC PRIMO
Wiśniowski Sp. z o.o. Sp.k. Kolekcja Home Inclusive
Hörmann Polska Sp. z o.o. Drzwi wewnętrzne Concepto DesignLine
Hörmann Polska Sp. z o.o. Segmentowa brama garażowa LPU 42 DURAGRAIN
Nexbau Sp. z o.o Sp.k. OKNO NXB w technologii RAU-Fipro X
Fakro Sp. z o.o. Okno Dachowe FTP-V WiFi
Vetrex Sp. z o.o. OKNO LUM’UP
Plastixal Okno LIFETIME z dożywotnią gwarancją
Pro�ilDoors Sp. z o.o. Kolekcja drzwi wewnętrznych z serii L i LK
Inteligentny Budynek  Polska Sp. z o.o. Rolety solarne Bubendorff MONO ID3

Produkt Premium
VIP Najlepsze Okna Drzwi Bramy 

i Osłony to szczególne, wyjątkowe 
i specjalne wyróżnienie dla pro-
duktu i producenta, które zostało 
wręczone na uroczystej Gali na 
Zamku Gniewie podczas 28 Konwentu Stolarki 
VIP. Chcemy pokazać klientom i architektom 
co w chwili obecnej jest najlepsze, innowa-
cyjne, oryginalne, piękne i wyjątkowe – nikt 
przecież nie mówi, że to ma być coś taniego, 
a może wręcz przeciwnie – ma być drogie, ma 
być fantastyczne, ma pobudzać wyobraźnię, 
ma być sexy i ma należeć do segmentu Pre-
mium – mówi Grzegorz Cendrowski, prezes 
Stolarka VIP.

Jak klient postrzega markę i produkt 
Premium

Kupując produkty z kategorii Premium, 
w tym okna czy drzwi do domu, mieszkania 
czy obiektu użyteczności publicznej, np. ho-
telu, restauracji, większość konsumentów 
i klientów nie patrzy na ich wyższą od śred-
niej cenę, ale przede wszystkim na ich jakość 
– wynika z badania Nielsena. Tylko 31 proc. 

Wiele mówi się o tym, że branża stolarki budowlanej, a w szczególności jej produkty 
wyrównały się, są do siebie podobne, że okna czy drzwi mało się od siebie różnią. 
Należy jednak unikać generalizacji i dostrzec tych, którzy poszukują nowych, 
innowacyjnych, oryginalnych rozwiązań, bezwzględnie dbając przy tym o najwyższą 
jakość produkcji i precyzję wykonania. Okna, drzwi, bramy, rolety, markizy, etc. są 
produkowane także, a może przede wszystkim dla klientów, którzy chcą kupować 
oryginalne, ale przede wszystkim ładne i funkcjonalne produkty stolarki. Można by 
je nazwać produkty VIP. I takie produkty na polskim rynku są – my je znaleźliśmy 
i doceniliśmy. Takie produkty poszukiwane są przez wymagających i świadomych 
klientów.  Na takie właśnie produkty, które należą do segmentu Premium czekają 
klienci i architekci.

VIP
Najlepsze Okna 
Drzwi Bramy 
i Osłony



Firma Hörmann Polska Sp. z o.o.
Nagrodzony produkt: Segmentowa Brama Garażowa LPU 42 DURAGRAIN

NAJLEPSZE
2020

Firma Hörmann Polska 
Nagrodzony produkt: 



Firma Inteligentny Budynek Polska Sp. z o.o.
Nagrodzony produkt: Rolety solarne Bubendorff MONO ID3
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NAJLEPSZE
2020

Firma Hörmann Polska Sp. z o.o.
Nagrodzony produkt: Drzwi wewnętrzne Concepto DesignLine

NAJLEPSZE
2020

Firma Hörmann Polska 
Nagrodzony produkt: 



Firma Wiśniowski Sp. z o.o. Sp.k.
Nagrodzony produkt: Okno PVC PRIMO

Jedyne na rynku OKNA
w systemie Home Inclusive™ 

Home Inclusive to komplementarna oferta produktów 
do Twojego domu. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenie 
w jednym designie, połączone technologią inteligentnego 
sterowania smartCONNECTED dla idealnego efektu 
wizualnego i jeszcze większego komfortu użytkowania. 

smartCONNECTED daje możliwość zdalnego sterowania 
bramami garażowymi i wjazdowymi, oknami tarasowymi 
oraz drzwiami zewnętrznymi z zamkiem elektrycznym 
z każdego miejsca na świecie za pomocą smartfona.

™ 

™ 

Firma Fakro Sp. z o.o.
Nagrodzony produkt: Okno Dachowe FTP-V WiFi

Dotknij smartfona, a uzyskasz 
„moc” sterowania oknem 
dachowym w wersji WiFi. 
Okno obsługiwane jest 
bezprzewodowo w domowej 
sieci WiFi poprzez specjalną 
aplikację. 
Stosując to rozwiązanie 
docenisz wyjątkowy komfort 
obsługi okna i akcesoriów 
w standardzie WiFi. 

Okno FTP-V U5 WiFi to:
- komfort obsługi - sterowanie za pomocą smartfona 
   poprzez aplikację wBox, 
- niższe rachunki za ogrzewanie – pakiet trzyszybowy, 
   technologia thermoPro oraz automatyczny nawiewnik V40P,
- zwiększone bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe – system topSafe 
   oraz czujnik kontaktronowy. 

OKNO FTP-V U5 WIFI 

Sterowane 
dotykiem

NAJLEPSZE
2020

NAJLEPSZE
2020

Firma Wiśniowski 
Nagrodzony produkt: 

Home Inclusive to komplementarna oferta produktów 
do Twojego domu. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenie 
w jednym designie, połączone technologią inteligentnego 
sterowania smartCONNECTED dla idealnego efektu 
wizualnego i jeszcze większego komfortu użytkowania. 

smartCONNECTED daje możliwość zdalnego sterowania 
bramami garażowymi i wjazdowymi, oknami tarasowymi 
oraz drzwiami zewnętrznymi z zamkiem elektrycznym 
z każdego miejsca na świecie za pomocą smartfona.



Firma Nexbau Sp. z o.o Sp.k.
Nagrodzony produkt: OKNO NXB w technologii RAU-Fipro X

Firma Plastixal
Nagrodzony produkt: Okno LIFETIME z dożywotnią gwarancją

DO
ŻY

WOTNIA GWARANCJA

Szyba Eclaz Źródło światła i dobrego samopoczucia, posiada najwyższą na rynku przepuszczalność światła naturalnego dla zespoleń 
trzyszybowych. Efektami zastosowania technologii Eclaz jest neutralność transmisji i odbicia światła. ECLAZ jest porównywalny 
ze zwiększeniem powierzchni okna o 8%.

Acrylcolor Kolorowe okna na całe życie, to nie tylko pusty slogan. Biały podkład PVC okna zostaje pokryty barwnym szkłem akrylowym 
w procesie koekstruzji, dzięki czemu zyskuje nieporównywalnie wyższą trwałość niż powłoka okna lakierowanego, czy okleinowane-
go, które ulegają procesowi blaknięcia. Powłoka acrylcolor nie ulega takiemu zjawisku. 

Kryte zawiasy Profil okna Lifetime to kwintesencja stylu i elegancji. Kryte zawiasy nie pozwalają aby cokolwiek zaburzyło harmonię i naturalny styl 
tych pięknych okien.

STV Technologia szklenia statycznego, która podnosi właściwości użytkowe okna, komfort jego użytkowania, parametry wytrzymałości, 
statyki i zwiększa bezpieczeństwo antywłamaniowe. 

IKD Wypełnienie jednej z komór profilu okiennego pianą poliuretanową pozwala nam podnieść i tak świetne właściwości 
izolacyjności termicznej i akustycznej okna Lifetime, które dla okna referencyjnego wynoszą odpowiednio: Uw= 0,75W/m2*K; 
klasa wodoszczelności 9A, Rw do 48dB.

Bezpieczeństwo Płetwa antywyważeniowa,  ryglowanie co 700 mm między zaczepami oraz dodatkowe zaczepy antywłamaniowe w oknie Lifetime 
zwiększają bezpieczeństwo domu i domowników.
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Firma Plastixal
Nagrodzony produkt: 

Szyba Eclaz

Acrylcolor 

Kryte zawiasy

STV

IKD

Bezpieczeństwo



Firma Wiśniowski Sp. z o.o. Sp.k.
Nagrodzony produkt: Kolekcja Home Inclusive

Jedyne na rynku BRAMY, 
OKNA, DRZWI, OGRODZENIA

w systemie Home Inclusive™ 

Home Inclusive to komplementarna oferta produktów 
do Twojego domu. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenie 
w jednym designie, połączone technologią inteligentnego 
sterowania smartCONNECTED dla idealnego efektu 
wizualnego i jeszcze większego komfortu użytkowania. 

smartCONNECTED daje możliwość zdalnego sterowania 
bramami garażowymi i wjazdowymi, oknami tarasowymi 
oraz drzwiami zewnętrznymi z zamkiem elektrycznym 
z każdego miejsca na świecie za pomocą smartfona.

™ 

™ 
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Firma Profi lDoors Sp. z o.o.
Nagrodzony produkt: Kolekcja drzwi wewnętrznych z serii L i LK
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Firma Profi lDoors 
Nagrodzony produkt: 



Firma Vetrex Sp. z o.o.
Nagrodzony produkt: OKNO LUM’UP
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EDUKACJA
Dwudniowe Konwenty Stolarki organizujemy 

od 2013 roku i uczestniczyło w nich ok. 6100 
osób. Skierowane są do producentów, właścicieli 
salonów stolarki i montażystów. Najważniejszym 
celem tych spotkań jest edukacja i integracja 
branży, a także promocja innowacji. Konwenty 
Stolarki mają charakter konferencyjno-targowy, 
podczas których odbywają się prelekcje eksper-
tów, pokazy praktyczne i debaty stolarki. Uczest-
nicy poznają nowe �irmy i ich przedstawicieli, 
łatwo mogą nawiązać kontakt, który często owo-
cuje nowymi transakcjami handlowymi. 

PRAWO
Odrębną gałęzią naszej działalności 

edukacyjnej jest pomoc prawna. We 
współpracy z wieloma kancelariami 
prawnymi stworzyliśmy zestaw do-
kumentów dotyczący podpisywania 
umów B2B i B2C. Są one dostępne 
cały rok i każdego roku uaktualnia-
ne. W naszej bibliotece prawne znaj-
dują się takie dokumenty ja: Katalog Dobrego 
Sprzedawcy, Katalog Dobrego Biznesu, Umowy 
Handlowe B2B, Umowa Podwykonawcza Monta-
żu, Katalog Umów Niemieckich czy Ochrona Ta-
jemnicy Przedsiębiorstwa.

PROGRAMY JAKOŚCIOWE
Jako eksperci branży stolarki czujemy się pew-

nie rekomendując, oceniając i certy�ikując �irmy 
i produkty, a także wyróżniając osoby. Jesteśmy 
organizatorem kilku programów branżowych, 
które mają na celu podnoszenie standardów ja-
kości w branży, docenienie starań najlepszych. Są 
to m.in.: VIP Najlepsze Okna Drzwi Bramy Osłony, 
Kobiety Branży Stolarki, Innowacyjne Rozwiąza-

nia Branży Stolarki, Rekomendowane Salony Sto-
larki, THE Best 100, 4i- Innovation Leaders, Eks-
kluzywna Stolarka VIP, Projekt Roku.

PORTALE i MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Od zawsze wiedzieliśmy, że Internet odegra 

bardzo dużą rolę w sferze promocji.  Jest on najsil-
niejszym medium pozwalającym zaprezentować 
�irmę i jej ofertę. Jest też świetnym narzędziem 
do budowania pozytywnego wizerunku �irmy. 
Nasz portal www.vipstolarka.pl to portal stricte 
branżowy, na którym informujemy o nowościach 
produktowych, ciekawostkach marketingowych, 

nowych �irmach, publikujemy wywia-
dy z przedstawicielami �irm i inspiru-
jemy �ilmami i poradami ekspertów. 
Portal www.salonystolarki.pl jest 
nakierowany na konsumenta, który 
znajdzie tam wskazówki dotyczące 
wyboru i użytkowania stolarki, a tak-
że najnowocześniejszych rozwiązań. 
Tam także znajdziemy wyszukiwarkę 
Rekomendowanych Salonów Okien 

i Drzwi, które wypełniają swoją misję pod ha-
słem: „Kupuj od Najlepszych” i spełniają oczeki-
wania wymagających klientów.

Dlaczego nasza działalność jest istotna, inno-
wacyjna i kompleksowa? Jesteśmy prężnie dzia-
łającą �irmą, która stara się szybko reagować 
na potrzeby branży stolarki budowlanej. Dzię-
ki naszym działaniom komunikacyjnym mamy 
z branżą ciągły, bezpośredni kontakt i wiemy 
jakie są jej oczekiwania. Tworzymy nowe inicja-
tywy i inspirujemy branżę, pokazujemy najlep-
sze rozwiązania i najlepsze praktyki biznesowe
W czym Państwu możemy pomóc?

Zapraszamy do kontaktu 
marketing@stolarkavip.pl lub 531 561 202

Stolarka VIP – 
nasza misja, nasze 
programy, nasz cel

Jesteśmy �irmą, której działalność skupia się przede wszystkim na edukacji i promowaniu 
innowacyjnych rozwiązań i �irm branży stolarki otworowej. Swoje zadanie traktujemy 
nadzwyczaj poważnie, dlatego też przy jego wykonywaniu korzystamy tylko ze 
sprawdzonych, innowacyjnych narzędzi. Innymi słowy: edukujemy, promujemy, informujemy 
i to już od 10 lat.
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Jakie salony mogą dostać 
rekomendację i znak 
jakości RSOiD?

Rekomendację mogą otrzy-
mać salony które przede 
wszystkim stawiają na jakość, 
doświadczenie, wystrój salonu, 
szeroką gamę produktową, rzetel-
ność oferowanych usług, w tym pro-
fesjonale doradztwo i montaż, z wyszkoloną 
kadrą oraz cieszące się dobrą opinią. Również 
te salony, które bez wątpienia stają na wy-
sokości zadania realizując nawet najbardziej 
skomplikowane projekty dotyczące okien, 
drzwi, technik osłonowych - wszystko w tro-
sce o potrzeby klienta, design, styl, ale także 
dbałość o energooszczędność, ekologię, kul-
turę biznesu. 

„Kupuj od najlepszych” – ogólnopolska 
kampania promocyjna

Świadomy klient zwraca uwagę na wize-
runek �irmy, na pozycję marki w branży, na 
działania poza biznesowe, na lokalność. Zwra-
ca też uwagę na certy�ikaty, rekomendacje, 
nagrody i wyróżnienia. Rekomendacja salonu 
jest gwarancją tego, że po przekroczeniu pro-

gu danego salonu Klient wyjdzie 
z uśmiechem na twarzy i bę-
dzie miał pewność, że dokonał 
najlepszego wyboru okien, 
drzwi, bram, montażu, etc.

Wyróżnianie najlepszych 
traktujemy więc jako misję.

Program docenia liderów i motywuje bran-
żę do podnoszenia swoich kwali�ikacji. Wielo-
krotnie słyszeliśmy, że Rekomendowane Salo-
ny Okien i Drzwi są bodźcem prowokującym 
do zmian, sugestią i inspiracją do tworzenia 
profesjonalnych salonów sprzedaży okien, 
drzwi, bram garażowych etc. Z tymi salona-
mi każdy chce współpracować. Stolarka VIP 
rekomenduje to co jest dzisiaj na rynku naj-
lepsze, co branża stolarki ma najlepszego do 
zaoferowania - rekomenduje salony, które są 
zwery�ikowane, godne uznania i polecenia, 
jednym słowem warto „kupować od najlep-
szych”.

Dołącz do rekomendowanych salonów w Polsce już 
dziś! Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: 
531 561 202 lub napisz do nas: „TAK-SALONY” na 
adres: marketing@stolarkavip.pl 

“Rekomendowany Salon Okien i Drzwi” jest to program wyróżniający najlepsze 
salony, które cechują się bogatą ofertą produktową, wysoką jakością usług, 
rzetelnością i profesjonalizmem. Program powstał przede wszystkim po to, aby 
docenić i wyróżnić najlepsze salony sprzedaży okien, drzwi, bram, rolet, żaluzji, 
ogrodów zimowych, pergoli, etc., ale również po to, aby stworzyć dla klientów katalog 
on-line, który ułatwi im znalezienie w ich okolicy salon godny zaufania i polecenia.

Rekomendowany 
Salon Okien i Drzwi
– dołącz do najlepszych

2020

2020Rekomendowane Salony Okien i Drzwi 
– „Najlepsi są wśród nas”
Nazwa �irmy Adres Salonu Województwo
ADWIL ul. Jagiellońska 55C, 83-110 Tczew Pomorskie
AIR Okna Premium ul. Fabryczna 2 lok.3.23, 20-301 Lublin Lubelskie
ALANDO Centrum Okienne ul. Majkowska 17, 62-800 Kalisz Wielkopolskie
ARCHITON OKNA ul. Krakowska 103/A, 43-300 Bielsko-Biała Śląskie
ART. OKNA ul. Bukowa 20, 43-300 Bielsko-Biała Śląskie
ART. SEVEN ul. Tarnogórska 6, 44-100 Gliwice Śląskie
ARTMAR ul. Mickiewicza 58, 32-800 Brzesko Małopolskie
B&B BILUSA ul. Wojcieszycka 8, 66-415 Kłodawa Lubuskie
BINGO ul. Rakowa 16, 51-421 Wrocław Dolnośląskie
BUDMAK ul. Swobodna 38, lok.3, 15-756 Białystok Podlaskie
BUDOMAR ul. Czapliniecka 120a, 97-400 Bełchatów Łódzkie
CK-STOLARKA ul. Pucka 21, 84-106 Leśniewo Pomorskie
EKO-DOM Szczecin ul. Andrzeja Struga 5, 70-784 Szczecin Zachodniopomorskie
EKO-DOM Szczecin ul. Szybowcowa 86, 70-843 Szczecin Zachodniopomorskie
EKO-DOM Szczecin ul. Welecka 1g, 72-006 Szczecin Zachodniopomorskie
EKO-DOM Szczecin ul. Szkolna 6, 72-100 Goleniów Zachodniopomorskie
EKO-DOM Szczecin ul. Czarnieckiego 30, 73-100 Stargard Zachodniopomorskie
ELTOR ul. Kępska 2g, 45-129 Opole Opolskie
FABRYKA OKIEN ROZWADOWSKI ul. Onufrego Zagłoby 32A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Świętokrzyskie
FINESTRE al. Roździeńskiego 191, 40-315 Katowice Śląskie
FIRMA DZIEMIDOWICZ ul. Grunwaldzka 6, 62-200 Gniezno Wielkopolskie
FIRMA DZIEMIDOWICZ ul. Bukowska 177, 60-196 Poznań Wielkopolskie
FIRMA SEGA ul. Traugutta 48, 43-503 Czechowice-Dziedzice Śląskie
FIX OKNA ul. Bystrzycka 69c, 54-215 Wrocław Dolnośląskie
FIX OKNA ul. Przejazdowa 13/3-4, 51-167 Wrocław Dolnośląskie
GRUPA CEZAB ul. Wrocławska 69, 63-400 Ostrów Wielkopolski Wielkopolskie
Grupa PODHALE al. Powstań Śląskich 28, 41-700 Ruda Śląska Śląskie
Grupa SOLO ul. Krakowska 56, 32-020 Wieliczka Małopolskie
Grupa SOLO ul. Przemysłowa 14, 35-105 Rzeszów Podkarpackie
INTERMO ul. Abramowicka 222, 20-442 Lublin Lubelskie
IZOPLAST ul. Strykowska 21, 91-725 Łódź Łódzkie
IZOPLAST ul. Generała G. Orlicz-Dreszera 3, 05-825 Kozery Mazowieckie
KLUCZ SERWIS ul. Kobylińska 12, 05-600 Grójec Mazowieckie
KOMSTA ul. Nasienna 2, 44-120 Pyskowice Śląskie
M&S SZCZECIN ul. Gdańska 16b, 70-661 Szczecin Zachodniopomorskie
MIKEA SALON SPRZEDAŻY ul. Mikołowska 112, 43-100 Tychy Śląskie
MSTUDIO ul. Łąkowa 7b, 35-562 Łódź Łódzkie 
MULTIKO Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowice Śląskie
MULTIKO ul. Prosta 180, 44-200 Rybnik Śląskie
MULTIKO ul. Katowicka 157, 41-500 Chorzów Śląskie
NOVA BP ul. Jagiellońska 34, 05-120 Legionowo Mazowieckie
OKNA BEDNAREK ul. Kanałowa 17, 60-710 Poznań Wielkopolskie
OKNA JACHIMCZAK ul. 3 Maja 37, 41-200 Sosnowiec Śląskie
OKNA I DRZWI Tomasz Sławiński ul. Dąbrowskiego 2J, 11-500 Giżycko Warmińsko-Mazurskie
OKNA KOZIOŁ ul. Konstytucji 3-go Maja 40, 42-450 Łazy Śląskie
OKNA WASILEWSKI ul. Warszawska 127, 26-600 Radom Mazowieckie
OKNOPOL NIEPOŁOMICE ul. Grunwaldzka 11,32-005 Niepołomice Małopolskie
OKNOSFERA ul. Stary Rynek Oliwski 20, 80-324 Gdańsk Pomorskie
OKNOTERM ul. Dworcowa 26, 05-500 Piaseczno Mazowieckie
PLUS PROJEKT ul. Torowa 5, 35-205 Rzeszów Podkarpackie
PRESTIGE Kolonia Porosły 1E, 16-070 Choroszcz Podlaskie
PRO-EXPERT ul. Armii Krajowej 4A/26, 35-307 Rzeszów Podlaskie
PUH „Żurowski” ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 75-100 Koszalin Zachodniopomorskie
STOLARCZYK OKNA ul. Przemysłowa 1, 58-210 Łagiewniki Śląskie
TIMBER ul. Stawowa 48, 43-400 Cieszyn Śląskie
VELLO ul. Mickiewicza 12, 83-400 Kościerzyna Pomorskie
WINDMAR ul. Gdyńska 103, 80-209 Chwaszczyno Pomorskie
WINDMAR ul. Obrońców Tczewa 6/3, 83-110 Tczew Pomorskie

ZGŁOŚ SWÓJ SALON
Organizator Mecenasi programu 
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Więcej informacji: www.vipstolarka.pl • e-mail: marketing@stolarkavip.pl • tel.: 531 561 202
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