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naczepy, przyczepy i zabudowy kłonicowe

naczepy z ruchomą podłogą od 6 950 kg

Fabryka Mebli DREWMIX

SPRZEDA
1 Frezarko-kopiarka liniowa Wigo, typ 1075, 2 głowice, 1978 r. 12.000

2 Frezarko-kopiarka liniowa Wigo, typ 1092, 8 głowic, 1979 r. 17.000

3 Frezarko-kopiarka liniowa Wigo, typ 1095, 8 głowic 16.000

4 Frezarko-kopiarka liniowa Pade, 4 głowice, 1992 r. 40.000

5 Wiertarki wielowrzecionowe, prod. Piętka do elementów krzeseł- 7 szt. 1.000/szt.

6 Frezarko-kopiarka liniowa Pade, 6 głowic 60.000

7 Szli#erka kołowa DZXA 3.000

8 Wiertarka wielowrzecionowa (14 wrzecion), prod. Piętka 5.000

9 Wiertarka wielowrzecionowa Gomad WJ 23, 1998 r. 8.000

10 Pilarka sterowana pneumatycznie Rema DMDK-35, 1999 r.

 (do wycinania wad w listwach) 5.000

11 Prasy hydrauliczne do montażu krzeseł 5.000/szt.

12 Pilarka wzdłużna  3.000

13 Prasa półkowa do klejonki pneumatyczna Tech-Fa- 5 szt. 3.000

14 Frezarka Gomad FDm, 1998 r. 5.000

15 Frezarka dolnowrzecionowa Lututów- 2 szt. 2.000/szt.

Kontakt: Łęka Mroczeńska 66, 63-611 Mroczeń, tel. 62 78 26 708, kom. 607 56 76 56

Mieczysław Lewicki

Drzwi i bramy – stagnacja czy rozwój?

Kongres – foresight – rzeczywistość 
Czy od rozwoju budownictwa zależy stan gospodarki, czy może od 
stanu gospodarki zależy rozwój budownictwa? Czy Pakiet Klimatyczno-
Ekologiczny UE wpłynie na obniżenie konkurencyjności polskiej 
gospodarki, czy wymusi wdrażanie nowych niskoenergetycznych 
technologii produkcji? Jaką strategię i taktykę mają przyjąć producenci 
drzwi i bram oraz całej branży? Te i inne pytania rysowały się w 
wystąpieniach podczas Kongresu Stolarki Polskiej, który odbył się w 
dniach 7 i 8 kwietnia 2011 r. w Falentach.

technologii charakteryzujących się 

mniejszym zużyciem energii. 

Przydatnym byłoby rozpowszechnienie 

w branży prezentowania przez produ-

centów WSKAŹNIKA ENERGETYCZNE-

GO materiału; produktu etc., będącego 

liczbą wyrażającą, np. w kJ; kWh - ilość 

energii zużytej na wyprodukowanie da-

nej jednostki (sztuki drzwi lub ich me-

trów kwadratowych, kilograma kleju, 

metru kwadratowego płyty, itd.). 

Mógłby to być wskaźnik cząstkowy 

obrazujący jednostkowe zużycie ener-

gii w danym zakładzie w procesie pro-

dukcyjnym - swoista ENERGETYCZNA 

WARTOŚĆ DODANA. Producent wyro-

bu rynkowego miałby możliwość za-

prezentowania odbiorcy końcowej su-

my energii zużytej na jego wyrób.

Dla przykładu produkcja drzwi we-

wnętrznych płytowych i płycinowych 

800 mm x 2050 mm w dużym zakładzie 

wyposażonym w linie produkcyjne po-

siada energetyczną wartość dodaną (do 

energii zużytej na wyprodukowanie 

składowych /materiałów/ potrzebnych 

do ich produkcji) 10-13 kWh energii 

elektrycznej + 8,3 kWh energii cieplnej. 

Mając takie dane na bieżąco, można by 

przeprowadzać szybką analizę każdej 

wdrażanej technologii, rozwiązania 

technicznego, usprawnienia czy efek-

tu automatyzacji procesu wytwórcze-

go. W konsekwencji może się okazać, że 

efektywniej byłoby produkować okre-

ślone ilości, np. drzwi nie w liniach, 

lecz w zintegrowanych gniazdach ob-

róbczych CNC; nie płycinowe tylko ra-

miakowe z wypełnieniem A lub B etc. 

Niezależnie od tego można by wyko-

rzystać marketingowo stosowanie 

znaku i hasła: produkujemy z niskim 

wskaźnikiem energetycznym lub ni-

ską energetyczną wartością dodaną.

po III Europejskim Kongresie Gospo-

darczym (16-18 maja 2011 roku), gdzie 

jednym z bloków tematycznych bę-

dzie –”Pakiet klimatyczny - wyzwania 

dla przemysłu zlokalizowanego w UE”- 

w nim między innymi: ”Perspektywy 

energochłonnego przemysłu w świetle 

wymagań Pakietu Energetyczno-Kli-

matycznego”. 

Jeszcze więcej informacji dostarczy se-

sja: ”Drewno w gospodarce UE i Pol-

ski” organizowana przez Polskie Towa-

rzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 

S.A. oraz Instytut Technologii Drewna 

w Poznaniu. Pod patronatem Jerzego 

Buzka –Przewodniczącego Parlamentu 

Europejskiego – będącego Honorowym 

Przewodniczącym Rady Patronac-

kiej (17.05.2011, Katowice, Hotel Ange-

lo) zostaną poruszone również tema-

ty ”Foresight technologiczny sektora 

drzewnego w Polsce”. 

Wskaźnik energetyczny 
narzędziem marketingowym
Jeśli opracowania i dążenie do szcze-

gółowych rozwiązań nie potrwa zbyt 

długo, to można mieć nadzieję na efek-

ty inspirujące rozwój branży w cią-

gu kilku lat. Niemniej jednak już dzi-

siaj można dokonać analizy rozwiązań 

technologicznych pod kątem energe-

tycznym i emisji CO2. Wymagać to bę-

dzie bardziej szczegółowego opraco-

wania problematyki innowacyjnych 

Patronatu Honorowego Kongresowi 

udzielił Minister Infrastruktury Ceza-

ry Grabarczyk, a merytoryczny nad-

zór objęły instytucje oraz uznane jed-

nostki naukowo-badawcze związane 

z branżą, w tym: GUNB, KIG, PKN, ITB, 

PISA, IMP oraz Instytut z Rosenheim. 

Naczelną koordynatą Kongresu był za-

miar wskazania długofalowej strategii 

rynkowej i taktyki działań w przyszło-

ści bliższej i dalszej firmom produkują-

cym drzwi i bramy oraz komponenty 

do ich wytwarzania. Wskazywano, że 

pomocą w działaniach rynkowych jest 

także znajomość przepisów budow-

lanych, konsumenckich związanych 

z wolną konkurencją, a mających kon-

sekwencje prawne w świetle zmienia-

jących się przepisów.

Ekonomia, energetyka 
i biomasa
Pierwsze trzy referaty dotyczyły sytu-

acji i ogólnokrajowych uwarunkowań 

ekonomicznych. Piotr Styczeń, pod-

sekretarz stanu w Ministerstwie In-

frastruktury, mówił o pracach bieżą-

cych i zamierzeniach resortu, w tym 

o wspieraniu termomodernizacji. Za-

sygnalizował, że rząd planuje zwięk-

szyć nakłady na stymulację obrotu go-

spodarczego przekładającego się na 

naszą branżę. Wystąpienie ”Prognozy 

ekonomiczne dla gospodarki” wygło-

sił dr Janusz Steinhoff, (b. wicepremier, 

obecnie przewodniczący Krajowej Ra-

dy KIG), konkludując, iż dzięki przed-

siębiorcom takim, jak obecni na sa-

li, uczestniczymy w europejskiej grze 

rynkowej i jesteśmy konkurencyjni. 

W dyskusji zwrócono uwagę na kon-

kretne rozwiązanie dotyczące powią-

zania energetyki z ochroną środowiska 

oraz produkcją stolarki i wyrobów bu-

dowlanych, jednocześnie krytykując 

rozwiązania umożliwiające spalanie 

drewna wysokiej jakości jako bioma-

sy. Premier Steinhoff poinformował 

o działaniach mających na celu wyeli-

minowania tej patologii. 

Co dalej?
Czy rok 2011 nie przedłuży regresu in-

westycji budownictwa komercyjnego 

i związanego z tym spadku w naszej 

branży? To pytanie, na które nie ma jak 

dotąd wyraźnej odpowiedzi. Może do-

strzeżemy tendencje i kierunek zmian 

Szczegóły i materiały z Kongresu Stolarki Polskiej na stronie 

www.kongres-stolarki.pl

”Drewno w gospodarce UE i Polski”

www.itd.poznan.pl 

III Europejski Kongres Gospodarczy

www.eec2011.eu

Mekadoor - podstawowy element zintegrowanego gniazda obróbczego CNC 
drzwi płytowych.  Fot. Archiwum autora


