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Produkcja wypełnień
to nie taka prosta
sprawa…
VEYNA już od wielu lat trudni się produkcją
paneli drzwiowych, jednak to w kilku
ostatnich latach nastąpił najdynamiczniejszy
rozwój tego przedsiębiorstwa. Za sukcesami
firmy stoi, oczywiście, Pan Michał Weyna,
którego zaprosiliśmy do rozmowy.
ROZMAWIAŁ:
Tomasz Pępek
NAPISZ DO EKSPERTA: mw@veyna.pl
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Panie Michale, co jest najważniejsze
w produkcji wypełnień drzwiowych?
Do czego Wasi kontrahenci przywiązują
największą wagę?

Nie będzie tu zaskoczenia, jeśli powiem, że nierzadko jest to cena. Na szczęście nie tylko ona.
Coraz częściej kontrahenci zwracają uwagę na jakość, estetykę wykonania, gwarancję, szybkość dostawy oraz obsługę przed i posprzedażową. Mówię
„na szczęście”, bo jeśli chodziło by tylko o cenę, to
już dawno nie bawiłbym się tym tematem. Kiedyś
do Polski napływały kiepskiej jakości wypełnienia
z Wielkiej Brytanii, dziś napływają z takich państw
jak Chorwacja, Rumunia, Turcja czy Słowacja.
Jestem przekonany, że tak, jak to miało miejsce
z Wielką Brytanią, tak będzie i z tymi państwami.
Mówię tu o sytuacji, kiedy klienci wpierw zakupią
wypełnienia od tamtych firm ze względu na niską
cenę – może nawet i kilka razy, ale po roku czy
dwóch, kiedy zaczną się reklamacje, zastanowią
się, czy było warto. Najgorsze jest to, że oszczędność często wynosi 200-300 zł, a konsekwencje
są o wiele bardziej kosztowne. W naszej branży
200 czy 300 zł to bardzo dużo w kontekście jakości
materiałów użytych do produkcji. W wymienionych państwach daje się maksymalnie dwuletnią gwarancję… jeśli w ogóle jakąkolwiek. Dla

kontrastu: my udzielamy 5 lat gwarancji.
Nasze wypełnienia są przygotowane na
ekstremalne warunki pogodowe, tamte
zaś absolutnie nie. Można by tu długo
opowiadać o różnicach…
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Michał Weyna
Kwestia zaoszczędzonych 200
czy 300 zł na materiałach ma aż
tak ogromne odzwierciedlenie w jakości
i technologii. Tak naprawdę to na początku sprzefinalnego wyrobu?
dawaliśmy przeszło 80% produkcji właśnie na ry-

Oczywiście. Materiały są tu kluczowe. Następna
w hierarchii ważności jest dokładność na każdym
etapie produkcji. Nie oszczędzam na jakości nawet eurocenta. Eurocenta, bowiem wszystkie –
dosłownie wszystkie – materiały sprowadzamy
z Niemiec, Szwajcarii i Belgii. Są one certyfikowane i pochodzą z firm o wysokiej pozycji w branży.
Niejednokrotnie ten właśnie fakt był decydujący w rozmowach z niemieckimi kontrahentami.
Gdy się dowiadywali, że kleimy na klejach Weiss
Chemie + Technik, że wszystkie płyciny HPL z folią
Renolit są także sprowadzane z Niemiec itd., to
nie mieli obaw, że oferujemy im produkt gorszej
jakości. Można rzec bez zawahania, że oferujemy
produkt w polskiej cenie, ale w niemieckiej jakości
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nek niemiecki, który „nauczył” nas jakości, wymagań klientów pod względem wzornictwa i użytych
materiałów. Gdybym nie był pewien jakości swoich
wypełnień, nie mógłbym przecież dawać na nie 5
lat gwarancji! To nas plasuje wśród czołówki producentów europejskich.
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Marka Veyna obecna jest na rynku już
od ponad 20 lat, ale wydaje się, że to
w ostatnich latach przeżywała i nadal
przeżywa swój największy rozkwit.
Co przełożyło się w głównej mierze
na wzrost zainteresowania Państwa
wypełnieniami drzwiowymi?

Na początku firma „Veyna” produkowała drzwi
aluminiowe, a mój ojciec Dariusz Weyna dość
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mocno rozbudował markę firmy i zyskał wielu
odbiorców w całej Polsce. Te kontakty przynoszą
owoce do dziś. Gdy w firmie pojawiłem się ja, uznaliśmy, że trzeba pójść w kierunku specjalizacji. Po
wielu wizytach na targach w Niemczech uznaliśmy, że wypełnienia drzwiowe to dobry kierunek. W produkcji drzwi nie nadążaliśmy za coraz
większą konkurencją, natomiast w wypełnieniach
mogliśmy śmiało konkurować z innymi producentami, a z dawnymi konkurentami współpracować.
Budowanie dzisiejszej pozycji na rynku zajęło nam
jakieś 7 lat. Rzeczywiście, ostatnie 3-4 lata to bardzo dynamiczny wzrost przychodów oraz zdobycie
pozycja lidera na polskim rynku. Mogę powiedzieć,
że stworzyłem profesjonalny i dobrze działający
zespół, który pracuję na ten sukces i bardzo mocno
utożsamia się z firmą.
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Jak przedstawia się relacja sprzedaży
Państwa produktów na rynku krajowym
do eksportu?

Kiedyś sprzedawaliśmy 82% na eksport do Niemiec i Francji. Teraz relacja się odwróciła. W zeszłym roku 75% produkcji sprzedaliśmy na rynku
krajowym. Trzeba jednak pamiętać, że nasi kontrahenci krajowi w większości sprzedają drzwi
z naszym wypełnieniem właśnie na zachód. Między innymi dlatego zmieniła się nasza strategia
na przełomie lat, aby właśnie w Polsce, na swoim
rynku, rozwijać się najmocniej. To tutaj możemy
najrzetelniej obsłużyć klienta, a – mając wieloletnie doświadczenie na rynkach zachodnich – wiemy, co dobrze sprzedaję się na zachodzie. Dzięki
temu nasi odbiorcy mają ułatwioną sytuację już
na wstępie. Oczywiście nadal sprzedajemy do
Francji, Niemiec i innych krajów, będąc na bieżąco
z najnowszymi trendami i wymaganiami naszych
sąsiadów.
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Choć automatyzacja zagościła już na dobre niemal w każdym zakładzie
produkcyjnym, to nadal praca ludzkich rąk jest nieoceniona.

Pakiety szybowe czekają na zamontowanie w wypełnieniu

Co jeszcze stanowi wyróżnik oferty
wypełnień Veyna?

O jakości nie będę mówił, bo ona nas wyróżnia
na tle firm, z którymi wcale nie chcę konkurować, bo – jak już wspomniałem wcześniej – są to
wypełnienia tańsze, które wyłącznie tym kuszą.
Ważniejsze jest dla mnie to, co mnie wyróżnia
na tle konkurencji, choćby niemieckiej. Przede
wszystkim termin realizacji, który trwa często jedyne 2-3 tygodnie. Czasami nawet na drugi dzień
zamówienie jest już gotowe. Na pewno wyróżnia

Stoisko Wiśniowski – dom pasywny
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nas coraz większa oferta produktów gotowych w specjalnej prasie od jednego do dwóch dni,
Czy wypełnienia nakładkowe
i wypełnienia lakierowane techniką
„od ręki” przez cały rok. Bardzo ważna jest rów- po czym na dokładnym myciu i pakowaniu. Tak
termodruku zyskały uznanie wśród
nież bliska relacja z klientami – moi handlowcy z grubsza to wygląda. Maszyny robią dużo, ale
Państwa odbiorców?
starają się odwiedzać naszych kontrahentów jak nadal ważna jest praca ludzkich rąk.
najczęściej. Także obsługa w centrali stara się we
wszystkim pomóc. Oczywiście nie zawsze jest tak
Wypełnienia nakładkowe to temat, który ostatcudownie i kolorowo, szczególnie, jeśli pojawi się
nio pojawia się na ustach wszystkich. Drzwi
Zarządzanie zakładem produkcyjnym nie
jest łatwe, tym bardziej w Polsce, która
reklamacja, ale tu także się wyróżniamy. Po ponakładkowe są produktem, na których polski
klasyfikowana jest dość nisko w kontekście eksporter może dużo zarobić, bo ceny polskich
zytywnie rozpatrzonej reklamacji w tempie eksłatwości prowadzenia biznesu. Co
presowym naprawiamy lub wymieniamy panel,
producentów są znacznie tańsze od zachodnich.
stanowiło czy stanowi dla Pana największą
często bezpośrednio u klienta końcowego naszego
Oczywiście moja firma ma taką ofertę, najtańszą
trudność?
kontrahenta, aby zminimalizować koszty wynikłe
z resztą na rynku. W tej technice można wyproduz tej sytuacji. Oferujemy również wtedy kilkuset
kować większość modeli. Obawę u klientów wzbuOczywiście koszty. Koszty utrzymywania coraz
złotowe bonusy przy następnych zamówieniach.
dza głównie niewiedza, jak wykonać takie drzwi,
to większej liczby pracowników, którym chcę
Wszystko po to, aby reklamacje odbywały się możczym to „pachnie” i jak się to „je”. Stworzyliśmy
wypłacać godziwe wypłaty. Trudne jest dla
liwie bezstresowo, a nasze relacje pozostawały
czytelną i klarowną instrukcje, którą otrzymuję
mnie obserwowanie, jak duża część pensji
idzie do Skarbu Państwa i że moi pracownicy
niezmiennie dobre. Uważam, że to w jaki sposób
każdy zainteresowany, ale oczywiście służymy powychodzi się z trudmocą oraz szkoleniem
nych sytuacji świadczy
z montażu takiego wyo rzetelności firmy i sile
pełnienia. Jeśli firma
marki. Kolejna rzecz
chce je zamówić lub już
to szkolenia, które są
zamówiła, ale obawia
się, że może zrobić coś
u nas bezpłatne i o któźle, to mój pracownik
re może nas poprosić
przyjedzie i będzie asykażda firma. Moi prastował przy pierwszym
cownicy są przeszkoleni
takim montażu. To rówi gotowi takie szkolenie
nież wyróżnia nas na tle
przeprowadzić samekonkurencji. Jeśli chodzi
mu. Oczywiście takie
o wypełnienia lakierofakty jak kilkaset modewane techniką termoli w ofercie oraz atrakdruku to nadal jest to
cyjna cena nie są tu bez
niszowy produkt – barznaczenia. Wyróżniają
dziej popularne są folie
nas także sami kontradrewnopodobne typu
henci, którzy należą
Renolit. Nie każdy wie,
do liderów na polskim
że technika termodruku
rynku i nie tylko. Najlepdaje możliwość naniesi i najwięksi współpra- Zależnie od modelu proces produkcyjny trwa od 1-2 dni aż do nawet 5-6 tygodni.
sienia każdego pomysłu
cują z nami.
klienta.
Może
to
być
choćby
imitacja marmuru lub
nie odczuwają, że te pieniądze w jakiś sposób
każdy
inny
pomysł.
Jest
to
jednak nadal, jak już
Mógłby Pan pokrótce opisać proces
dla nich pracują. Moja firma nie jest dużym
produkcyjny wypełnień drzwiowych?
wspomniałem,
mało
popularny
produkt, wiążący
przedsiębiorstwem. Wszystkich znam po
się z większymi kosztami produkcji, aczkolwiek
imieniu, znam ich rodziny, ich sytuację
życiową. Dlatego też staram się utrzymywać
mamy go w ofercie.
Zależnie od modelu proces produkcyjny trwa
pensję na wysokim poziomie, by wszyscy
od 1-2 dni aż do nawet 5-6 tygodni. Jeśli klient
czuli, że ta praca ma sens i że tworzymy coś
zamówi na przykład panel w wybranym kolorze
A czy zwiększyło się obecnie
wspólnie. Stawiam na długoletnie relacje
zainteresowanie wypełnieniami
RAL konkretnego producenta z szybą witrażową
z pracownikami, niektórzy pracują już u mnie
o lepszej izolacyjności cieplnej, aby
według projektu, to wówczas taki wyrób często repo kilkanaście lat, a każdy choć 2-3 lata.
tworzyć konstrukcje do domów
alizowany jest właśnie w 5-6 tygodni. StandardoRównież koszty energii, gazu, podatek od
energooszczędnych czy pasywnych?
we modele natomiast staramy się wykonywać jak
nieruchomości rok rocznie wzrastają, ale to,
najszybciej, a wiele najbardziej popularnych moOczywiście. Coraz częściej zamawiane są grubmożna rzec, dotyczy wszystkich. Z pewnością
deli trzymamy na stanie. Proces produkcyjny posze wypełnienia od standardowych 24 mm. Grujednak nie pomagają w prowadzeniu firmy.
Warto tu przypomnieć, że firma Veyna
lega głównie na projektowaniu, malowaniu, klebości 28, 36 czy 42 mm to już niemal standard.
reprezentuje w 100% polski kapitał, budowana Często nasze wypełnienia obecne są w drzwiach
jeniu, frezowaniu, szkleniu, docinaniu, trzymaniu
jest od wielu lat własnym sumptem.

?

?

?
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naszych kontrahentów na targach budowlanych.
Dobrym przykładem może być tu firma Wiśniowski, która na targach Budma wystawiła cały budynek pasywny z naszym wypełnieniem. Nasze materiały spełniają rygorystyczne normy pod kątem
energooszczędności i zawsze istnieje możliwość
zamówienia takiego wypełnienia. Trzeba jednak
pamiętać, że nie we wszystkich modelach jest to
możliwe, choćby w tych, gdzie szyba zajmuje większość powierzchni całego wypełnienia.

?

Panie Michale, w 2012 roku odnotowali
Państwo ponad 40% wzrost obrotów
w stosunku do roku poprzedniego. Czy
obecny rok będzie równie imponujący?

Na koniec lipca obliczenia wskazywały na wzrost
rzędu 32%. Zobaczymy jeszcze, co pokaże cały
rok. Rzeczywiście tempo wzrostów przychodów jest imponujące. Wpłynęło na to przede

wszystkim rozbudowana oferta (więcej modeli), obsługa klienta, dobra cena i najszybszy
w branży termin realizacji. Naszym klientem
opiekujemy się także po zakupie – mam tu na
myśli serwis, uznawanie reklamacji, pomoc
we wszelkich problematycznych sprawach. To
bardzo ważne kwestie, dzięki którym wygrywamy z konkurencją z Niemiec, Słowacji, Czech,
Chorwacji czy Turcji. Oczywiście zainteresowanie naszą ofertę największych graczy na
rynku okienno-drzwiowym nie pozostaje tu
bez znaczenia.

?

Jak Pan ocenia obecny udział
wypełnień Veyna na polskim rynku?

W 2010 mieliśmy 25% rynku… myślę, że teraz
przekroczyło to już 30%. Nie prowadzimy dokładnych badań i analiz, więc trudno dokładnie
określić, jak to teraz wygląda. Jestem pewien,

Magazyn gotowych wypełnień
31

że nadal jesteśmy liderem na rynku wypełnień
w Polsce. Z roku na rok pozycję tę coraz bardziej umacniamy. Oczywiście pozycja lidera
zobowiązuję, dlatego też ciągle usprawniam
funkcjonowanie firmy oraz jej wizerunek. Nowa
strona internetowa oraz nowe katalogi są tego
przejawami. Aktualnie rusza duża inwestycja
– budujemy kolejną, przeszło 700-metrową
halę produkcyjną, która zwiększy nasze moce
produkcyjne. Jest to bardzo ważne w obliczu
podpisywania nowych kontraktów, których na
dzień dzisiejszy jestem już pewien. Wdrażamy
również nowy, wydajniejszy, zintegrowany system zarządzania całym przedsiębiorstwem, który usprawni każdy etap funkcjonowania firmy
od chwili otrzymania zamówienia, aż do chwili
dostawy gotowego wyrobu. Ciekaw jestem, ile
dokładnie teraz „mamy rynku”. Może ponownie
podejmiecie się takiego badania? To byłoby dla
mnie bardzo interesujące!

