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 Nie zmarnujmy  
 dobrego kryzysu 



Czy nie ma pan obaw, że zabraknie 
w tym roku profili aluminiowych dla 
stolarki? 

Myślę, że nie, bo od pewnego czasu nie mamy 
problemów logistycznych z dostępnością alumi
nium. Także ceny surowców się ustabilizowały, 
a w przypadku aluminium w ostatnich tygodniach 
pojawiły się nawet giełdowe spadki. Jednak to, 
że ceny surowców spadają w tym momencie, nie 
przełoży się prawdopodobnie na spadek cen wy
robu gotowego. Napaść Rosji na Ukrainę wywo
łała bowiem kryzys energetyczny, który na pewno 
wpłynie na koszty produkcji. Co istotne, wzrost cen 
energii w wielu przypadkach nie jest jeszcze kal
kulowany w wyrobach, bo nadal obowiązują ceny 
kontraktowane wcześniej. Każdy walczy na swo
im poletku i nawet jeśli ceny surowców utrzymają 
się na niższych poziomach, to koszty wytworzenia 
profili aluminiowych czy tworzywowych nie spad
ną z powodu wzrastających w międzyczasie kosz
tów energii. To jest smutna konstatacja.

Słowem – taniej nie będzie? 
Nie zakładam na ten rok spadków cen wyrobów fi
nalnych. Oczywiście kiedy spada popyt – a obecnie 
mamy z tym do czynienia – pojawiają się naturalne 
chęci rywalizacji cenowej. Myślę jednak, że w cza
sach, kiedy kalkuluje się do ułamka po przecinku, 
ta sytuacja nie wystąpi, nie pozwoli na dumping, 
bo naprawdę nie ma tu dużej przestrzeni do obniżek 
cen. Staram się być optymistą i widzę, że w dłuż
szej perspektywie mamy w Europie nieprzebrane 
potrzeby konsumenckie w zakresie stolarki. Nasz 
rozwój bazował dotychczas na niskim koszcie pie
niądza, bo to pozwalało tłumaczyć sobie, jak nie
wiele kosztuje inwestycja. Obecnie, kiedy stopy pro
centowe podnoszone są na całym świecie, musi 
to doprowadzić do pewnego schłodzenia. Jestem 
natomiast przekonany, że jeśli tylko nie zdarzy się 
głęboka, ogólnoświatowa recesja, wrócimy do nor
malnych kosztów finansowania i ta potrzeba inwe
stowania i remontowania wróci i da nam kolejne 
impulsy do rozwoju. 

Impulsy do rozwoju dają nam 
już europejskie programy 
termorenowacyjne? 

To jest jedno z narzędzi stymulujących gospodar
kę, które na rynkach rozwiniętych jest od lat z po
wodzeniem stosowane. Podobno sektor budow
lany jest drugim tuż po automotive pod względem 
generowania miejsc pracy w sektorach powiąza
nych. Jedna osoba zatrudniona w automotive ozna
cza 12 – 13 miejsc w sektorach z nim powiąza
nych, a w budownictwie jest ich bodaj 8. Nie bez 
powodu przy każdych zawirowaniach w gospodar
ce rozwinięty rynek niemiecki realizuje programy 
wymiany samochodów albo subwencje na prace 
remontowe, jak choćby w kryzysie w roku 2009, 
kiedy uruchomił program termomodernizacji budyn
ków administracyjnych. To pokazuje, że centralne 
sterowanie może wspierać gospodarkę, a to z ko
lei ma oczywisty wpływ na budżet i siłę gospodar
ki. Korzystają na tym również polscy producenci 
stolarki, którzy bez jakichkolwiek kompleksów są 

już ważnym elementem światowego rynku okien
nego. Myślę, że kto jeszcze nie zrealizował swo
jego pomysłu na eksport, to jest ostatni moment, 
żeby tej dywersyfikacji geograficznej poszukał. Nie 
można bowiem być uzależnionym tylko od krajo
wego podwórka. 

Choć przecież i u nas zafunkcjonują 
te programy unijne? 

Miejmy nadzieję, że zostanie wygaszony spór z Unią 
i otworzy się pole dla nowych środków unijnych. 
Do skonsumowania tych środków przez bran
żę okienną jest jeszcze dość daleko, pewnie tra
fią do nas za 2 – 3 lata, ale będą to miliardy zło
tych. Na pewno środki na termomodernizację są 
w stanie dotrzeć do nas szybciej, bo przecież już 
dzisiaj możemy wpisywać się w krajowe progra
my jak „Czyste powietrze” czy „Ciepłe mieszka
nie”. Musimy tylko nauczyć się obsługi klientów 
korzystających z tych dotacji. Nie możemy też pa
trzeć biernie na sytuację na rynku energii czy cały 
trend powiązany z ekologią i rosnącą świadomo
ścią zmian klimatycznych. Branża okiennofasa
dowa ma tu wiele do zrobienia. 

Na przykład fasady fotowoltaiczne? 
Owszem, jednym z produktów, nad którym praco
waliśmy przez ostatnie lata, jest system Quantum, 
który z pozoru jest kolejnym systemem fasadowym. 
Jednak przez to, że ma on współpracować z syste
mami fotowoltaicznymi, zarówno krzemianowymi, 
jak i tymi najnowszej generacji – przeziernymi, jest 
to nasz głos w dyskusji, jak nie spoglądać biernie 
na próby pozyskiwania energii z wszelkich możli
wych źródeł. Jak nie przyglądać się biernie budyn
kom, na dachach których już nie mieszczą się in
stalacje fotowoltaiczne. Na pewno przed tym nie 
uciekniemy, a my spróbujemy być w tym zakresie 
liderem. Cała branża powinna zerkać w tym kierun
ku, ponieważ pozyskiwanie energii ze źródeł odna
wialnych to jest wyzwanie dla ludzkości na kolejne 
dziesiątki lat. Patrząc na nowoczesną architekturę, 
gdzie powierzchnie przezierne stanowią coraz więk
szy procent fasad zewnętrznych powierzchni bu
dynków, mamy ważną funkcję społeczną do speł
nienia, a możliwości techniczne już są. Po latach 
walki o szczelność, o współczynniki, kiedy doszli
śmy już do ściany, pozyskiwanie energii i współ
praca stolarki z tymi systemami to są wyzwania 
branży na kolejne lata. Nie operujemy już w kate
gorii materiałów budowlanych, ale nowoczesnych 
rozwiązań dla budownictwa. 

Wasz system Quantum jest tego 
dobrym przykładem? 

Pracowaliśmy nad nim dość długo, bo chcieliśmy go 
zaprezentować już w formie kompletnej, praktycz
nej, a nie teoretycznej. Stworzyliśmy nawet opro
gramowanie, które po zadaniu parametrów wej
ściowych i oczekiwań symuluje produkcję energii 
w jednostce czasu. Jest ono w stanie zasymulować 
inwestorowi dane do kalkulacji opłacalności ekono
micznej, a po wbudowaniu systemu czujników po
trafi zarządzać całym tym procesem we współpra
cy z wybranym systemem smart home. W związku 

z tym biorąc pod uwagę, jak wiele funkcjonalno
ści oferujemy już nabywcom stolarki, i w zakresie 
automatyki, i wyposażenia w czujniki, to są nasze 
wyzwania inżynierskie, aby tak szczytne pomysły 
były kompatybilne z systemami smart i były user 
friendly. To dlatego w ramach testów fasada na
szego biurowca w Zawierciu została wyposażona 
w szkło fotowoltaiczne. Jest w pełni kontrolowa
na przez czujniki, abyśmy mogli przez 2 lata testo
wać jej funkcjonalność. Testowaliśmy na niej wiele 
różnych ogniw, również tych przeziernych, w róż
nych konfiguracjach i mamy zarówno pozytywne, 
jak i negatywne doświadczenia. Niemniej jeste
śmy gotowi do wdrożeń, a pierwsze już są wpisa
ne w projekty i czekają na realizację. 

Czy przezierne panele 
fotowoltaiczne są przyszłością 
okien i fasad? 

Być może rozczaruję niektórych, ale w mojej opi
nii żadna technologia przeziernego szkła fotowol
taicznego nie spełnia jeszcze stawianych jej dziś 
oczekiwań, szczególnie w zakresie efektywności 
energetycznej w korelacji z ceną 1 m2. Nakłada 
się na to też parametr trwałości w jednostce cza
su, który przy inwestycjach jest jednym z podsta
wowych. Mimo to warto próbować, warto czekać 
i być gotowym na implementację, ponieważ ścia
ny przezierne w budynkach są najważniejsze dla 
rozwoju fotowoltaiki. Ten pomysł ma ogromny po
tencjał rozwojowy, dlatego w to weszliśmy, i warto 
to zrobić, nawet jeśli teraz te przeszklenia są jeszcze 
mało efektywne. W przyszłości będziemy się pew
nie śmiać z sytuacji, kiedy wpuszczaliśmy do bu
dynków energię słoneczną, która nagrzewała wnę
trza, by następnie inną energią je schłodzić. Jest 
to ogromny potencjał w skali świata i cieszę się, 
że w naszej branży możemy implementować takie 
rozwiązania. Natomiast w chwili obecnej rzeczywi
ście żadna z technologii przeziernych nie spełnia 
jeszcze naszych oczekiwań. Mimo że te ogniwa 
mamy zamontowane w naszej elewacji i sprawia
ją się one dobrze, to stwierdzam, że nie są jeszcze 
gotowe do skonsumowania przez rynek. Ale od
wrotu od tego nie ma. Choć nie ma jednej prawdy 
objawionej pozyskiwania energii ze źródeł odna
wialnych, to nie ma też odwrotu od wprzęgnięcia 
stolarki w łańcuch pozyskiwania tej energii, głównie 
ze słońca. Więc to na pewno jest przyszłość stolar
ki. Ale to, czy będzie ona bardzo istotnym elemen
tem tego łańcucha, to rochę zależy od nas, od tego, 
jak sprawnie tę szansę wykorzystamy jako branża. 

Kłopotem będzie pewnie 
wykonawstwo, bo ekipy montujące 
okna mogą sobie z takimi fasadami 
zwyczajnie nie dać rady?

Niekoniecznie, bo choć duże budynki z ich specy
fiką zawsze będą domeną dużych firm wykonaw
czych, gdzie są specjaliści od konstrukcji i statyki, 
to mniejsze już nie. W zastosowaniach rezyden
cyjnych przeszklenia fasadowe, na klatkach scho
dowych czy przy basenach, są już zdecydowanie 
w kompetencjach mniejszych, wyedukowanych ekip 
montażowych. Widzimy już w tej chwili, że czytanie 
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katalogu i rysunku technicznego, informacji, jak 
oszklić, jak poprowadzić odwodnienie, to są umie
jętności wielu ekip montażowych, bo to jest wie
dza, która nie wymaga specjalistycznych studiów. 
Rozbudowanie kompetencji montażystów o skła
danie niewielkich fasad to jest zdecydowanie wła
ściwy dla nich kierunek. Obserwujemy rozszerza
nie się branży chociażby o zadaszenia tarasów, 
a w związku z tym systemy aluminiowe pergo
li są też na swoim miejscu – też zerkamy na ten 
rynek. Jeśli mówimy o tym, jaki potencjał daje di
lerom kontakt z klientem, w czym więcej mogliby 
klientowi doradzić, jakie kompetencje mu sprze
dać, to u montażystów jest podobnie. Od HSów 
i bardziej skomplikowanej stolarki jest już bardzo 
blisko do pergoli czy całej fasady, więc te kompe
tencje są do skalowania i wykorzystania w portfolio 
dla tego samego budynku, u tego samego klienta. 
To jest to, co Aluron na swoim poletku wykorzystu
je – więc i dilerzy, i montażyści mają tu dużo więk
sze możliwości do skonsumowania niż same me
try obwodu okien czy drzwi. 

O ile wobec rozwoju e-commerce 
dilerzy będą jeszcze w przyszłości 
potrzebni? 

Dilerzy, sieci dilerskie mają ogromny potencjał: bez
pośredni kontakt z klientem i możliwość doradza
nia, jakie produkty i akcesoria są do jego dyspo
zycji. Ale rzeczywiście jeśli ten potencjał nie będzie 
umiejętnie wykorzystywany i rozwijany, to zosta
nie stracony, bo już za kilka lat era cyfryzacji przyj
dzie również do nas. Proces projektowania cyfro
wego i rozwiązań, takich jak np. BIM, znakomicie 
ułatwia proces, który w chwili obecnej odpowiada 
funkcjom przypisanym dilerom, czyli jaki system 
i akcesoria dobrać, jak wymierzyć otwór montażo
wy czy też zaprezentować kolor okna. Jeśli w bi
bliotekach BIM to wszystko będzie już zawarte, 
to zaimplementowanie ich do ofert producentów 
i upowszechnienie spowoduje, że potencjał wyni
kający z relacji międzyludzkich zostanie utracony. 
Dziś można jeszcze temu zapobiec, a bazowanie 
na chwili obecnej jest bardzo krótkowzroczne. Sie
ci dilerskie mogą albo wszystko stracić, albo wiele 
zyskać, jeśli rozbudują swoje kompetencje choćby 
o te przytoczone, mówiące klientowi: możesz wyce
nić te okna u dowolnego producenta, ale ja oferuję 
dużo szersze portfolio, fachowe doradztwo i bar
dziej kompleksową obsługę. To jest być albo nie 
być punktów dilerskich. 

Tym bardziej, że okres spowolnienia 
rynkowego sprzyja takim 
przemianom? 

Spowolnienie czy nawet kryzys są zjawiskami nor
malnymi w cyklu koniunkturalnym i na nie też po
winniśmy odpowiednio reagować, wykorzystywać 
do osiągania własnych celów. Winston Churchill 
powiedział kiedyś: nie pozwól, aby dobry kryzys 
się zmarnował. A że można dobrze wykorzystywać 
także gorszy czas na rynku, mam przykład z na
szej firmy, z początków pandemii. Wtedy to, po kil
ku dniach niepewności, zorganizowaliśmy spotka
nia w podgrupach, decydując, że skoro musimy być 

spowolnieni w działaniach, to wygrzebmy ze swo
ich notatek to wszystko, co zapisaliśmy, a na co 
nie było czasu w codziennej pracy. Tak powstała 
lista kilkudziesięciu zagadnień, które dotychczas 
nie były priorytetowe, a które udało nam się zre
alizować w kolejnych miesiącach. Opracowaliśmy 
wiele usprawnień, udoskonaliliśmy wiele produk
tów, wdrożyliśmy nowy system zarządzania – wy
korzystaliśmy ten czas na zwiększenie naszego 
potencjału. Nie zmarnowaliśmy tamtego kryzysu. 
Odrobiliśmy pewną pracę domową, a dzięki temu 
jeszcze w tym roku, pomimo spodziewanego spo
wolnienia, planujemy rozpoczęcie inwestycji, któ
ra zwiększy nasz potencjał produkcyjny i portfolio, 
a bazuje na założeniu, że niebawem wyjdzie słoń
ce, a my będziemy chcieli się grzać w jego pro
mieniach. Jako firma zawsze staramy się postrze
gać szklankę jako do połowy pełną. 

Chyba pełną po brzegi, skoro 
planujecie na ten sezon 
aż 30-procentowy wzrost 
przychodów? 

To prawda, ale 10 proc. weźmie się ze wzrostu 
cen zaopatrzeniowych, który u nas na przełomie 
marca i kwietnia przełożył się na jedyny w tym ro
ku wzrost cen naszych produktów. Wzrost wolu
menu będzie zatem 20procentowy, co nie jest 
dla nas codziennością, ale kumulowało się przez 
ostatnie lata. Jako przykład podam rozbudowany, 
wielofunkcyjny system okien, drzwi i fasad prze
ciwpożarowych Feniks, który projektowaliśmy, bada
liśmy przez 5 lat i wszedł do oferty przed 2 miesią
cami. Takich produktów mamy wiele, wdrożyliśmy 
je do oferty, a teraz rozbudowaliśmy służby han
dlowe i staramy się być bardziej aktywni na ryn
ku. W poprzednich latach mieliśmy wielu klientów 
korzystających z dość wąskiego portfolio, więc kie
dy ono się zwiększa, to zwiększa się również ich 
aktywność w tych obszarach. Równocześnie po
szerzamy tę grupę klientów zarówno w kraju, jak 
i za granicą. W tym kontekście te 20 proc. nie ro
bi aż tak dużego wrażenia. 

Słychać, że nie odpuszczacie też 
rynku ukraińskiego? 

Relacje biznesowe z partnerami ukraińskimi utrzy
mujemy od kilkunastu lat, wciąż licząc na rozwijanie 
współpracy. Postrzegam ten obszar jako naturalną 
szansę rozwoju polskich firm nie tylko okiennych, 
ale i budowlanych. Jako Aluron trzymamy wciąż rę
kę na pulsie i utrzymujemy nasz oddział w Kijowie. 
Niedawno nawet byłem w Ukrainie, by pozyskać 
kolejnych pracowników, bo myślę, że nie możemy 
tego zaniedbać. Rynki wschodnie są dla nas intu
icyjnie rozpoznawalne i nie można o nich zapomi
nać. Im głębiej poznajemy środowiska ukraińskich 
architektów, deweloperów, inwestorów z horyzon
tami europejskimi, z tym większą satysfakcją od
krywamy, jak daleko im do kupowania systemów 
na kilogramy od chińskich czy tureckich dostaw
ców. Zagrożenie z tamtych rynków, owszem, ist
nieje, ale jeśli będzie to oferta sprawnie, inżyniersko 
przeliczona, wyposażona w biblioteki BIMowskie 
i wsparcie techniczne, to nie będzie ono duże. 

W gronie konkurentów mamy tam raczej euro
pejskich systemodawców aluminiowych. Widzi
my bowiem w Ukrainie dużą świadomość tech
niczną produktu i wysokie wymagania. Obecna 
sytuacja odbiera nam nieco nadziei, ale jeśli spoj
rzymy w perspektywie nie miesięcy, lecz lat, wie
rzymy, że to szaleństwo musi się kiedyś skończyć. 
Jest w interesie Polski, ale i całego świata, aby ten 
wielki, piękny kraj został odbudowany, by nie stał 
się zacofany pod względem infrastruktury. Potrze
ba pracy tam na pewno nadejdzie.

Wspomniał pan o rywalizacji 
z systemodawcami europejskimi. 
Chodzi zapewne o wasz najnowszy 
system fasadowy? 

Postawił on przed nami nowe wyzwania, wymaga
jące innych metod pracy z architektami, z inwesto
rami, pracy nad świadomością marki i rozpozna
walnością. Musimy nad tym cierpliwie pracować, 
bo wiemy, że liderów rynkowych szybko nie dogo
nimy. Natomiast podchodzimy do tego z dużą poko
rą i pieczołowitością, aby wyróżnić się i być lepszym 
w detalach. Kiedy weszliśmy już do świata syste
mów aluminiowych, zorientowaliśmy się, że żaden 
z systemodawców sam nie robi elementów uzupeł
niających system, tylko zleca je na zewnątrz. Bardzo 
szybko odkryliśmy w tym naszą przewagę i dlatego 
nasze systemy są naszpikowane patentami z kate
gorii wytwórczej, na której dobrze się znamy. Przez 
lata byliśmy zmuszeni do wykonywania wszystkich 
nietypowych elementów, dlatego uruchomiliśmy 5 
linii do wytwarzania profili tworzywowych i miękkich, 
wtryskujemy tworzywa sztuczne i metale lekkie. Ma
my doskonałą narzędziownię. Ja sam jestem spe
cjalistą przetwórstwa tworzyw sztucznych, dlatego 
blisko mi do myślenia w tym kierunku. Mamy poko
rę wobec rynku i świadomość funkcjonowania jego 
liderów, natomiast pokory technicznej mieć nie mu
simy, bo więcej procesów kontrolujemy pod swoim 
dachem i długofalowo to musi procentować. 
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R O Z M O W A  

Kryspin Baran
lat 50, absolwent Politechniki Częstochowskiej, gdzie ukończył dwa kierunki: 

przetwórstwo tworzyw sztucznych oraz marketing i zarządzanie. Przed 20 laty 
wraz z Dariuszem Kisterem (na zdjęciu po lewej), byłym dyrektorem Ferno, założył 
spółkę Aluron, w której obecnie jest prezesem zarządu. Fan siatkówki, lubi książki, 
interesuje się teorią mediów i zagadnieniami komunikacji medialnej. Prezes klubu 

siatkarskiego i fundacji Media Zawierciańskie, w ramach której funkcjonuje radio 
lokalne i lokalny portal informacyjny.

Czy sukces nowego systemu 
spowoduje, że odstawicie do kąta 
nakładki aluminiowe, z których 
jesteście chyba najbardziej znani? 

W żadnym wypadku, bo choć systemy z nakład
kami aluminiowymi są w Polsce wciąż niszowe, 
to na rynkach zagranicznych są bardzo popular
ne, a ich udział w nich wciąż rośnie. To nas nastraja 
bardzo optymistycznie. O ile do tej pory patrzyliśmy 
na okna z nakładkami jedynie w kontekście ochro
ny zewnętrznej ram, dwukolorowości czy zmiany 
designu, to dzisiaj, kiedy wciąż rosną oczekiwania 
klientów dotyczące gabarytów, nakładki te rozwią
zują dodatkowe problemy ze statyką. Nakładki ofe
rowane przez nas, montowane na specjalne klipsy, 
usztywniają skrzydło okienne tak samo jak wkleja
na szyba. Jesteśmy już po badaniach z systemo
dawcami PCW, co może wkrótce skutkować po
szerzeniem przez nich oferty wielkogabarytowych 
balkonów, HSów z nakładką aluminiową. Jest 
to obecnie gorący temat. Nasze nakładki są na przy
kład jednym z rozwiązań w globalnej ofercie Sala
mandra, co potwierdza skuteczność tego systemu. 
Wspominając o tym, nie mogę uciec od refleksji, 
że przed 20 laty nikomu się nie śniło, że zachod
ni systemodawcy będą traktować polskie kompo
nenty okienne z szacunkiem i oferować je w skali 
globalnej jak swoje. To świadczy o tym, że prze
szliśmy długą drogę nie tylko w zakresie produkcji 
okien, ale też komponentów do nich. Dużo dobre
go się wydarzyło – na pewno jesteśmy szanowani 

na świecie i nie musimy mieć kompleksów. Lubi
my zapraszać do siebie europejskich producen
tów okien aluminiowych, by pokazać im, jak ro
bimy wszystkie obróbki. I choćby to nie dotyczyło 
ich dnia codziennego, to widzę duży szacunek dla 
naszych kompetencji i umiejętności. Tak więc na
kładki są wciąż naszą wizytówką, ale też nie mam 
wątpliwości, że systemy aluminiowe będą domino
wały niebawem w naszych przychodach.

Dużo wydajecie na badania i rozwój. 
Czy pracujecie już nad czymś 
nowym? 

Rzeczywiście budżet działu R&D to kwoty rzędu 
4 – 5 mln zł rocznie. W tej chwili jednak wprowa
dzamy na rynek owoce naszej pracy z ostatnich kil
ku lat i staramy się wciąż je udoskonalać, zwięk
szać funkcjonalność. Bylibyśmy niekonsekwentni, 
gdybyśmy takie produkty jak fasada Quantum i jej 
możliwości implementowania paneli fotowoltaicz
nych odstawili na bok i skupili się na jakiejś nowej 
fanaberii. Więc przede wszystkim będziemy teraz 
szukać nowych funkcjonalności i  dodawać nowe 
rozwiązania do nich. Nasze szerokie portfolio spra
wia, że prawie z każdym producentem, a mamy ich 
w Europie ponad 1500, mamy wspólny temat. Cza
sem bardzo prozaiczny w naszych najprostszych 
produktach, jak choćby parapety, ale dzięki temu 
mamy potencjał do rozszerzenia współpracy. Więc 
teraz możemy te kontakty poszerzać na kolejne po
la, umożliwiać generowanie większych obrotów. 

Dlatego wzmacniamy dzisiaj przede wszystkim 
służby handlowe, ponieważ mają one coraz wię
cej zagadnień do obsługi. 

W ich pracy jest zapewne pomocny 
wasz autorski program do 
zarządzania? 

Z tego programu jestem szczególnie dumny, bo przez 
15 lat firma przeżyła 3 różne oprogramowania do za
rządzania przedsiębiorstwem i przepływem informa
cji. Nie były to złe programy, ale nasza nietypowość 
powodowała tyle modyfikacji, że była to nieustanna 
lista parametrów i procesów do opisania i wprowa
dzenia. Widząc perspektywę rozwoju i nie chcąc 
uciekać od nietypowości, przed 5 laty zbudowa
liśmy zespół do opracowania własnego systemu. 
To jemu właśnie w 90 proc. zawdzięczamy naszą 
terminowość w ubiegłym sezonie. Dzięki niemu 
wszystkie procesy w firmie są sprzęgnięte w je
den ciąg wydarzeń: wszystkie procesy i dostęp
ności wszystkich gniazd. W związku z tym w ub. 
roku udawało nam się oferować dostawy jedno, 
dwutygodniowe w okresie, w którym nasi konku
renci borykali się z terminami siedmio, a nawet 
ośmiotygodniowymi. To nasz ogromny sukces, ale 
też nie jest to droga skończona – ciągłe samodo
skonalenie jest wplecione w rozwój tego systemu. 
Staramy się czujnie identyfikować wąskie gardła, 
bo będą się pojawiały, ale dzięki programowi bę
dziemy wiedzieli, przy jakiej skali produkcji może 
to nastąpić, przy którym asortymencie. Wiemy już, 
jak pracować z systemem, a dzięki niemu natych
miast po otrzymaniu zamówienia od klienta ma
my całą ścieżkę wytyczoną co do godziny, wiedząc 
nawet, kiedy jego zlecenie opuści zakład. Nie mu
simy składować go w magazynie, bo od razu tra
fia na samochód.

Co więc po 20 latach działalności 
jest podstawową kompetencją 
Aluronu? 

Najważniejsze dla nas jest to, że rozumiemy tech
nicznie, czym się zajmujemy. Na początku dzia
łalności ta kompetencja dotyczyła okien drewnia
nych, bo cały zespół pochodził z tego segmentu, 
a mój wspólnik, Dariusz Kister, był nawet dyrekto
rem jednego z większych zakładów stolarki drew
nianej. Dlatego od początku byliśmy postrzegani 
jako ci, którzy rozumieją produkowanie. Kompeten
cje techniczne, umiejętność rozmawiania o proce
sach produkcji okien – to nam zostało i w segmen
cie PCW, i w aluminium. Niezależnie od materiału, 
z jakiego wykonana jest rama, widzimy potencjał 
w tym, aby móc rozmawiać z klientami o zmia
nach w systemach opartych na naszych kompo
nentach. Rozumiemy to i na tym bazujemy. Chce
my dawać klientom argumenty, by mogli wyróżnić 
się na rynku, aby dawali inwestorom wyrafinowa
ne rozwiązania techniczne. 

Domyślam się, że również te 
związane z fotowoltaiką. Życzę 
więc kolejnych 20 lat w umacnianiu 
tych kompetencji i dziękuję za 
rozmowę.  
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