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Wroku 2013 sytuacja
w branøy oúwietle-
niowej, podobnie jak

w ca≥ym sektorze elektrotech-
nicznym, mia≥a dwa oblicza.
Pierwsze pÛ≥rocze by≥o okresem
s≥abszej koniunktury. Wp≥ynÍ≥o
na to niesprzyjajπce otoczenie
gospodarcze i zastÛj na rynku in-
westycyjnym, dodatkowo potÍ-
gowane przez d≥ugπ i mroünπ zi-
mÍ uniemoøliwiajπcπ realizacjÍ
wielu prac. Poprawa nastπpi≥a
dopiero w drugim pÛ≥roczu, co
pozwoli≥o takøe na polepszenie
sytuacji w branøy oúwietlenio-
wej. Pozytywny trend utrzymuje
siÍ nadal.

ñ Pierwsza po≥owa tego roku
przynios≥a d≥ugo oczekiwane
pozytywne wyniki. W porÛwna-
niu do ostatnich lat wyraünie
widaÊ oøywienie w branøy, za-

rÛwno w Polsce jak i za granicπ.
Znaczna czeúÊ projektÛw, ktÛra
zosta≥a Ñzamroøonaî w po-
przednich latach, sukcesywnie
jest realizowana. Mimo, iø ana-
lizujπc ostatnie miesiπce pod
kπtem wydarzeÒ gospodarczych,
ciÍøko zauwaøyÊ prze≥omowy
moment, wydaje siÍ, øe inwesto-

rzy sami zdecydowali siÍ wyjúÊ
z panujπcej od d≥uøszego czasu
stagnacji. Stπd teø, úwiadomie
bπdü nie, w≥aúnie ta grupa od-
powiada za pozytywne wyniki
ca≥ej branøy oúwietleniowej
ñ oznajmia Adam Pogorzelski,
dyrektor operacyjny ATM Ligh-
ting.

Pierwsza po≥owa tego roku oceniana jest przez branøÍ pozytywnie.
Przewidywania na kolejne miesiπce sπ rÛwnieø optymistyczne. 

Coraz lepsza 
sprzedaż oświetlenia
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Po s≥abszym pierwszym
pÛ≥roczu 2013 r. kolejne

miesiπce przynios≥y
poprawÍ. Na najbliøszy

okres motorem
napÍdowym dla branøy
bÍdzie m.in. korzystna
sytuacja gospodarcza,

stosunkowo dobra
koniunktura 

w budownictwie 
oraz dalszy rozwÛj

technologii LED 
i wzrost jej udzia≥u 

w oúwietleniu ulicznym.

Tomasz Krześniak
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PRZYCHODY WYBRANYCH FIRM Z BRANØY TECHNIKA åWIETLNA (w tys. z≥)

Lp. Firma 2013 2012 zmiana: 2013 / 2012

Udzia≥ techniki
úwietlnej 

w ogÛlnych
obrotach w 2013 r.

Udzia≥ techniki
úwietlnej 

w ogÛlnych
obrotach w 2012 r.

1. Osram** 174 000 169 000 3,0% 100% 100%

2. ES-System* 166 419 169 323 -1,7% 100% 100%

3. LUG* 102 485 100 032 2,5% 100% 100%

4. Lena Lighting 100 716 102 807 -2,0% 100% 100%

5.
Elektromontaø
RzeszÛw

60 945 69 700 -12,6% 40% 40%

6. Polam-Rem 18 810 23 760 -20,8% 99% 99%

7. ATM Lighting 10 300 8 560 20,3% 100% 100%

8. Rabbit 6 718 5 782 16,2% 90% 90%

9. Alumast* 3 911 3 360 16,4% 39% 36%

10. Luxima* 2 091 2 696 -22,4% 100% 100%

Razem 646 394 655 020 -1,3% 87% 85%

èrÛd≥o: firmy, *GPW, **szacunki ElektrosystemÛw ñ rok obrachunkowy od 1 X do 31 IX

PRZYCHODY WYBRANYCH FIRM W BRANØY
OåWIETLENIOWEJ W 2013 ROKU (w mln z≥)



Przychody z oúwietlenia

w 2013 r.

Z danych firm oúwietlenio-
wych ujÍtych w naszym zesta-
wieniu przychodÛw widaÊ, øe

po≥owie z nich uda≥o siÍ popra-
wiÊ sprzedaø wzglÍdem roku
2012, natomiast druga po≥owa
zanotowa≥a spadek sprzedaøy.
W zestawieniu nie znalaz≥a siÍ
firma Philips Lighting Poland,

ktÛra w tym roku ñ w odrÛønie-
niu od lat wczeúniejszych ñ nie
przekaza≥a informacji na temat
wielkoúci wypracowanych w ro-

ku ubieg≥ym przychodÛw
(w 2012 r. mia≥a 4,4 mld z≥ ob-
rotÛw).

Informacji na temat sprzedaøy
nie poda≥a takøe firma Osram,
jednak wed≥ug naszych szacun-
kÛw spÛ≥ka wypracowa≥a przy-
chody na poziomie 174 mln z≥.
Na kolejnych miejscach znalaz≥y
siÍ spÛ≥ki gie≥dowe ES-System
(166,4 mln z≥), LUG (102,5 mln z≥)
i Lena Lighting (100,7 mln z≥).

Obroty po pierwszym 

pÛ≥roczu

O ile w ubieg≥ym roku sprze-
daø poprawi≥a co druga firma,
o tyle po pierwszych szeúciu
miesiπcach 2014 r. obroty ros≥y
prawie we wszystkich spÛ≥kach
(wyjπtkiem jest Luxima, ktÛra
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PRZYCHODY WYBRANYCH FIRM Z BRANØY TECHNIKA åWIETLNA (w tys. z≥)

Lp. Firma I po≥. 2014 I po≥. 2013
zmiana: I po≥. 2014

/ I po≥. 2013

Udzia≥ techniki
úwietlnej 

w ogÛlnych
obrotach 

w I po≥. 2014 r.

Udzia≥ techniki
úwietlnej 

w ogÛlnych
obrotach 

w I po≥. 2013 r.

1. ES-System* 74 078 70 736 4,7% 100% 100%

2. LUG* 53 894 48 480 11,2% 100% 100%

3. Lena Lighting 47 972 44 535 7,7% 100% 100%

4.
Elektromontaø
RzeszÛw

35 412 26 877 31,8% 38% 38%

5. Polam-Rem 9 900 7 920 25,0% 99% 99%

6. ATM Lighting 7 192 4 850 48,3% 100% 100%

7. Alumast* 1 020 679 50,2% 30% 18%

8. Luxima* 601 1 099 -45,3% 100% 100%

Razem 230 069 205 176 12,1% 79% 81%

èrÛd≥o: firmy, *GPW

ZYSK (STRATA) NETTO WYBRANYCH FIRM 
Z BRANØY OåWIETLENIOWEJ (w tys. z≥)

Lp. Firma 2013 2012
zmiana: 

2013 / 2012

1. Lena Lighting 9 172 8 834 4%

2. ES-System* 4 397 4 278 3%

3.
Elektromontaø
RzeszÛw

2 555 5 828 -56%

4. LUG* 1 425 2 682 -47%

5. Rabbit 1 381 684 102%

6. Osram** 980 736 33%

7. Alumast* 447 642 -30%

8. Luxima* -533 -266 ñ

Razem 19 824 23 418 -15%

èrÛd≥o: firmy, *GPW, 
**szacunki ElektrosystemÛw ñ rok obrotowy od 1 X do 30 IX

R E K L A M A

PRZYCHODY WYBRANYCH FIRM W BRANØY
OåWIETLENIOWEJ W I PO£OWIE 2014 ROKU (w mln z≥)



przechodzi zmiany organizacyj-
ne). Lepsze wyniki w porÛwna-
niu z analogicznym okresem ro-
ku ubieg≥ego potwierdzajπ, øe
trend wzrostowy koniunktury
z drugiego pÛ≥rocza 2013 r. by≥
kontynuowany rÛwnieø w kolej-
nych dwÛch kwarta≥ach roku bie-
øπcego. Z jednej strony na taki
stan rzeczy wp≥yw mia≥ tzw.
efekt niskiej bazy z pierwszego
pÛ≥rocza 2013, niemniej jednak
w duøej mierze wyøsza sprzedaø
to wynik poprawy koniunktury
gospodarczej, lepszej kondycji
w budownictwie, oøywienia na
rynku inwestycyjnym czy roz-

woju sprzedaøy na rynki zagra-
niczne.

Polskie oúwietlenie 

mocne za granicπ

Sprzedaø eksportowa wed≥ug
szacunkÛw odpowiada za oko≥o
1/3 obrotÛw polskiego przemy-
s≥u oúwietleniowego. Prym
w sprzedaøy zagranicznej wiedze
oczywiúcie Philips Lighting Po-
land, ktÛry z polskich fabryk wy-
sy≥a na ca≥y úwiat oko≥o 90%
produkowanych w Polsce roz-
wiπzaÒ. Tak duøy udzia≥ ekspor-
tu w obrotach polskiego oddzia-
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ZYSK (STRATA) NETTO WYBRANYCH FIRM 
Z BRANØY OåWIETLENIOWEJ (w tys. z≥)

Lp. Firma I po≥. 2014 I po≥. 2013
zmiana: 

I po≥. 2014 / 
I po≥. 2013

1. Lena Lighting 3 006 3 485 -13,7%

2.
Elektromontaø
RzeszÛw

1 553 1 906 -18,5%

3. LUG* 1 491 876 70,2%

4. ES-System* 18 1 047 -98,3%

5. Alumast* -430 -432 ñ

6. Luxima* -464 -272 ñ

Razem 5 174 6 610 -22%

èrÛd≥o: firmy, *GPW

Adam Pogorzelski
dyrektor operacyjny firmy ATM Lighting 

Pierwsza po≥owa roku 2014 przynios≥a d≥ugo ocze-
kiwane pozytywne wyniki. W porÛwnaniu do ostat-

nich lat wyraünie moøna zauwaøyÊ oøywienie w bran-
øy, zarÛwno w Polsce jak i za granicπ.
ATM Lighting, jako producent profesjonalnych opraw dla przemy-
s≥u, wyraünie zauwaøa trendy inwestycyjne. Znaczna czeúÊ projek-
tÛw, ktÛra zosta≥a Ñzamroøonaî w poprzednich latach, sukcesywnie
jest realizowana. Mimo iø analizujπc ostanie miesiπce pod kπtem
wydarzeÒ gospodarczych ciÍøko zauwaøyÊ prze≥omowy moment,
wydaje mi siÍ, øe inwestorzy sami zdecydowali siÍ wyjúÊ ze stagna-
cji. åwiadomie, bπdü nie, w≥aúnie ta grupa ludzi odpowiada za po-
zytywne wyniki ca≥ej branøy.
W naszym przypadku, wymierne korzyúci przynosi decyzja z po-
przednich lat o skierowaniu naszych produktÛw do nastÍpujπcych
sektorÛw przemys≥u: Branøa wydobywcza, energetyczna i chemicz-
na, Hale produkcyjne i magazyny, Infrastruktura kolejowa, Branøa
Spoøywcza. Taka dywersyfikacja, a zarazem precyzyjne okreúlenie
grupy klientÛw pozwala nam stabilnie realizowaÊ za≥oøenia i odwaø-
nie myúleÊ o w≥asnych inwestycjach w nadchodzπcych miesiπcach. 

KOMENTUJE DLA ELEKTROSYSTEM”W

ZYSK (STRATA) NETTO WYBRANYCH FIRM W BRANØY
OåWIETLENIOWEJ W 2013 ROKU (w mln z≥)

ZYSK (STRATA) NETTO WYBRANYCH FIRM W BRANØY
OåWIETLENIOWEJ W I PO£OWIE 2014 ROKU (w mln z≥)

DYSTRYBUCJA PRODUKT”W FIRM

ATM Lighting Adolf Schuch, TEPEx

El-It
Gewiss, Quattrobi, 3F Filippi, Side, Buzzi&Buzzi, Tec-
mar, Duralamp, Elettrocanali, Carlo Bezzi, Ideallux,
Platek, Lucente

Ideus Str¸hm, Horoz

Luxan
Luxan Inøynieria Oúwietlenia, Ghisamestieri,
Leipziger Leuchten, Umpi Elettronica

L-Contact Lite-Licht, Star Licht, Still

Osram
Osram, Siteco, Traxon, Ecu, Radium, Encelium,
Neolux

Polam-Rem ATX Appleton, TEPEx, Dialight

Rabbit Siled, Salicru, Lovato 

TME Citizen, Osram, Lite ON, Samsung

Twelve Technika
åwietlna

i-Valo, Venture Lighting, Thorlux Lighting, Cariboni
Group, Fivep, SIS Light, Sunmaster  

èrÛd≥o: firmy

WYBRANI EKSPORTERZY WYROB”W 
TECHNIKI åWIETLNEJ

Firma Kierunki eksportu
Udzia≥ 

w sprzedaøy

ATM Lighting
Niemcy, Rosja, Skandynawia, Holandia,

Wielka Brytania, Serbia, Australia,
Wietnam

70%

Cet Europa, Ameryka PÛ≥nocna, Azja b.d.

Elektromontaø
RzeszÛw

Unia Europejska, Stany Zjednoczone 3%

El-It W≥ochy 5%

ES-System
Szwecja, Niemcy, Rosja, Czechy,

WÍgry, Austria, Wielka Brytania, Kuweit,
Francja, Dania i inne

22%

L-Contact Zjednoczone Emiraty Arabskie 1%

Lena Lighting
Europa, Azja, Afryka, Bliski WschÛd,

Daleki WschÛd
55%

LUG 56 krajÛw na piÍciu kontynentach. 56%

Rabbit kraje ba≥tyckie 7%

Polam-Rem
Niemcy, Rosja, Norwegia, Francja,

Szwecja i inne
30%

TME 
Czechy, S≥owacja, WÍgry, Rumunia,
Niemcy, Hiszpania, W≥ochy, Francja

50%

èrÛd≥o: firmy b.d. ñ brak danych



≥u Philipsa wynika z polityki ho-
lenderskiego koncernu, zak≥ada-
jπcej specjalizacjÍ poszczegÛl-
nych zak≥adÛw i sprzedaø wy-
twarzanych w nich urzπdzeÒ na
rynki globalne. 

Znaczπcy udzia≥ w eksporcie
majπ takøe firmy z rodzimym ka-
pita≥em. Przyk≥adem moøe byÊ
choÊby spÛ≥ka ATM Lighting,
ktÛrej sprzedaø zagraniczna sta-
nowi aø 70% obrotÛw, gie≥dowe
LUG i Lena Lighting sprzedajπ-
ce ponad po≥owÍ swojej produk-
cji zagranicÍ, czy spÛ≥ka dystry-
bucyjna TME, w ktÛrej eksport
stanowi 50% obrotÛw. Istotny

udzia≥ eksportu w obrotach majπ
takøe Polam-Rem (30%) czy ko-
lejna z gie≥dowych firm ñ ES-
-System (22%). 

W przypadku polskich produ-
centÛw istotnπ przewagπ konku-
rencyjnπ w sprzedaøy za granicÍ
jest wysoki poziom zaawansowa-
nia technologicznego produktÛw
przy jednoczesnej moøliwoúci kon-
kurowania cenπ (w stosunku do
cen zagranicznych producentÛw). 

Rewolucja LED-owa trwa

Od kilku lat na globalnym ryn-
ku oúwietlenia trwa rewolucja

T E C H N I K A å W I E T L N A
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Bohdan Bogucki 
prezes firmy Smart

NajwiÍksze zainteresowanie wúrÛd klientÛw budzπ
ürÛd≥a úwiat≥a i lampy LED. Wynika to ze znaczπ-

cych oszczÍdnoúci w rachunkach za prπd, ≥atwoúci wy-
miany ze ürÛde≥ tradycyjnych (øarÛwek, halogenÛw, úwietlÛwek),
wysokiej trwa≥oúci oraz mody na oúwietlenie LED. Lampy LED sto-
sowane sπ najczÍúciej w nowych inwestycjach, w postaci naúwietla-
czy, lamp sufitowych, paneli LED, taúm LED. W przypadku naszej
firmy wzrost sprzedaøy oúwietlenia LED jest na poziomie 30% rok
do roku. 
Niestety rynek oúwietlenia w Polsce zdominowa≥o oúwietlenie LED
niskiej jakoúci. PaÒstwowa Inspekcja Handlowa nie dysponuje labo-
ratorium techniki úwietlnej oraz nie zleca badaÒ na zewnπtrz. Roz-
porzπdzenie Komisji Europejskiej 1194/2012 w zakresie wymogÛw
stawianych lampom LED jest zatem martwe. Powoduje to wyúcig
cenowy wúrÛd dostawcÛw ürÛde≥ i lamp LED, ktÛre nie spe≥niajπ
podstawowych parametrÛw wymaganych rozporzπdzeniem, a czÍ-
sto rÛwnieø oznaczanych znakiem CE, pomimo braku zgodnoúci
z dyrektywπ Rady WE 2004/108/EC ñ kompatybilnoúÊ elektroma-
gnetyczna. Stosowane czÍsto zasilacze RC nie doúÊ, øe sπ bardzo
zawodne, to rÛwnieø niebezpieczne ze wzglÍdu na moøliwoúÊ po-
raøenia.
Negatywny wp≥yw na rynek oúwietlenia ma niski stopieÒ úwiadomo-
úci wúrÛd klientÛw na temat techniki úwietlnej. Powodzeniem cieszπ
siÍ wyroby o duøym wataøu, niezaleønie od wartoúci strumienia
úwietlnego. Jednostka lumen jest ca≥kowicie nieznana.
Nie uda≥o siÍ teø wyeliminowanie z rynku øarÛwek g≥Ûwnego szere-
gu w myúl dyrektywy 2005/32/WE, poniewaø masowo sprzedawa-
ne sπ øarÛwki wstrzπsoodporne lub sygnalizacyjne, nie rÛøniπce siÍ
w istocie od zwyk≥ych øarÛwek GLS. Powoduje to spadek zaintere-
sowania energooszczÍdnymi ürÛd≥ami úwiat≥a ze wzglÍdu na niskπ
cenÍ øarÛwek importowanych z Chin. 

KOMENTUJE DLA ELEKTROSYSTEM”W

UDZIA£ EKSPORTU W OBROTACH WYBRANYCH 
FIRM OåWIETLENIOWYCH W 2013 ROKU

UDZIA£ IMPORTU W WYBRANYCH FIRMACH
OåWIETLENIOWYCH W 2013 ROKU

NAJBLIØSZE PLANY WYBRANYCH FIRM 
Z BRANØY OåWIETLENIOWEJ

ATM Lighting

Wdraøanie przyjÍtej strategii zak≥adajπcej dalsze
inwestycje w park maszynowy i rozwÛj personelu, przy
jednoczesnej ekspansji sprzedaøy w Polsce oraz na
rynkach zagranicznych.

Cet RozwÛj sieci dystrybucyjnej w kraju i za granicπ.

Elektromontaø
RzeszÛw

RozwiniÍcie docelowej produkcji i asortymentu na
nowej linii produkcyjnej stalowych s≥upÛw
oúietleniowych, w technologii ciÍcia i spawania
laserowego. 

El-It

ZwiÍkszenie úwiadomoúci marek w≥oskich na rynku
polskim,  rozwijanie kompetencji w zakresie
projektowania, doradztwa oraz obs≥ugi klienta, dalszy
rozwÛj sieci dystrybucji.

L-Contact
RozwÛj sieci wspÛ≥pracownikÛw w wiÍkszych miastach
Polski, poszerzenie oferty opraw LED.

Lena Lighting

Kontynuacja dotychczasowej strategii umacniania
pozycji w rynku produkcji sprzÍtu oúwietleniowego 
w kraju i za granicπ, rozszerzenie oferty
asortymentowej opraw LED. 

Luxan RozwÛj i promocja marki System Kwadlux LED.

Osram
Wykorzystanie obecnych trendÛw panujπcych na rynku
oúwietlenia, dedykowane dzia≥ania w zakresie
marketigu produktowego i rozwÛj úwiadomoúci marki.

Rabbit
Wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego
systemu do sterowania oúwietleniem.

Polam-Rem
Regularna rozbudowa oferty o oprawy LED,
certyfikowanie opraw pod nowe ürÛd≥a.

èrÛd≥o: firmy

POPULARNOåΔ PRODUKT”W W OFERCIE FIRM 
Z BRANØY OåWIETLENIA



oúwietleniowa, przed ktÛrπ nie
ma odwrotu. Wed≥ug szacunkÛw
firmy badawczej Strategies Unli-
mited, wartoúÊ rynku lamp LED
w 2013 r. wynios≥a 4,8 mld USD
a do roku 2018 powinna wzro-
snπÊ do 12,2 mld USD, co daje
úrednioroczny wzrost (CAGR)
na poziomie 21%. Z kolei z opra-
cowania innej firmy badawczej

ñ McKinsey&Company ñ wyni-
ka øe do roku 2020 wartoúÊ ca≥e-
go rynku oúwietleniowego bÍ-
dzie na poziomie 100 mld euro,
z czego na segment oúwietlenia
ogÛlnego przypadnie 83 mld eu-
ro. Udzia≥ LED-Ûw w oúwietle-
niu ogÛlnym ma w 2020 r. stano-
wiÊ aø 69%, co daje wartoúÊ na
poziomie 64 mld euro. 

Firmy oúwietleniowe dzia≥ajπ-
ce na polskim rynku wpisujπ siÍ
w globalny trend LED-owej re-
wolucji, inwestujπc w rozwÛj
asortymentu opartego o tÍ tech-
nologiÍ. Przyk≥adem moøe byÊ
budowana przez LUG kolejna fa-
bryka, gdzie bÍdπ opracowywa-
ne i produkowane oprawy LED.
Zak≥ad powstaje w Nowym Ki-

sielinie pod Zielonπ GÛrπ, na te-
renie KostrzyÒsko-S≥ubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Inwestycje w rozwÛj technologii
LED realizuje takøe Philips Li-
ghting Poland, ktÛry w marcu te-
go roku otrzyma≥ kolejne zezwo-
lenie na prowadzenie dzia≥alno-
úci gospodarczej w WarmiÒsko-
-Mazurskiej Specjalnej Strefie
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OFERTA WYBRANYCH FIRM Z BRANØY OåWIETLENIOWEJ
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Alumast x

ATM Lighting x x x x x

Cet x x x x x x

Elektromontaø RzeszÛw x

EL-IT x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ideus x x x x x x x x x x x x

L-Contact x x x x x x x x x x x x x

Lena Lighting x x x x x x x x x x x x x

Luxan x x x x x x

Osram x x x x x x x x x x x x x x x x

Polam-Rem x x x x x x x x x

Rabbit x x x

Schreder Polska x x x x x x x x x x

TME x x x x

Twelve Technika åwietlna x x x x x x x x x x x x x x

Z¸blin Elektro Polska x x x x x x x x

èrÛd≥o: firmy

OPRAWY TRADYCYJNE ñ TENDENCJA SPRZEDAØY
W 2013 ROKU

OPRAWY LED ñ TENDENCJA SPRZEDAØY
W 2013 ROKU



Ekonomicznej. Projekt przewi-
duje modernizacjÍ za 50 mln z≥
kÍtrzyÒskiej fabryki dla potrzeb
produkcji opraw oúwietlenio-
wych opartych na technologii
LED i zatrudnienie dodatkowych
70 pracownikÛw. 

Coraz wiÍcej LED-Ûw

w oúwietleniu ulicznym

Wed≥ug firmy badawczej
PMR wartoúÊ polskiego rynku
opraw oúwietleniowych szaco-
wana jest na 2 mld z≥, z czego

500 mln z≥ przypada na oúwietle-
nie zewnÍtrzne. ChoÊ nadal naj-
popularniejszym rozwiπzaniem
stosowanym w oúwietleniu ze-
wnÍtrznym sπ lampy sodowe, to
oprawy typu LED mocno zysku-
jπ na znaczeniu i majπ juø 28%
udzia≥Ûw. W najbliøszym czasie
naleøy spodziewaÊ siÍ dalszego
wzrostu udzia≥u tego typu roz-
wiπzaÒ, o czym úwiadczy coraz

wiÍksza liczba modernizacji
oúwietlenia ulicznego przy wy-
korzystaniu lamp typu LED.

W sierpniu 2012 r. Gmina
Trzebielino (woj. pomorskie) za-
koÒczy≥a modernizacjÍ oúwietle-
nia, stajπc siÍ wÛwczas pierwszπ
w Polsce gminπ oúwietlajπcπ
drogi tylko lampami LED. W ra-
mach tej inwestycji zmodernizo-
wano ponad 350 lamp, zastÍpu-

T E C H N I K A å W I E T L N A
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INNE INFORMACJE O FIRMACH

Cet 

Inteligentny system oúwietlenia LED, nowoczesna linia
opraw LED wzbogacona o urzπdzenia zasilajπce 
i sterujπce pozwalajπca na tworzenie ciekawych
aranøacji wnÍtrz, podúwietlanie elewacji budynkÛw,
ogrodÛw. Produkt polski, wysoka jakoúÊ,
energoooszczÍdnoúÊ.

L-Contact
W ramach wspÛ≥pracy firma wykonuje projekty
oúwietlenia.

Lena Lighting
Firma oferuje kompleksowy serwis inwestycyjny:
projektowanie, doradztwo i konsultacje techniczne,
serwis posprzedaøowy.

Luxan

System Kwadlux LED to nowoczesna linia produktÛw 
o prostej formie i  zaawansowanej technologii oraz
uniwersalnym zastosowaniu ñ iluminacja architektury,
sygnalizacja i prowadzenie wzrokowe, oúwietlenie
uliczne, parkowe, ogrodowe.

Osram

Ponad 100-letnie doúwiadczenie w produkcji ürÛde≥
úwiat≥a i systemÛw oúwietlenia. Jeden z dwÛch
najwiÍkszych producentÛw w branøy na úwiecie,
specjalizujπcy siÍ wy≥πcznie w oúwietleniu.

Schreder
Polska

Elementy ma≥ej architektury, systemy inteligentnego
sterowania oúwietleniem (OWLET), wizualizacje.

èrÛd≥o: firmy

OFERTA WYBRANYCH FIRM Z BRANØY OåWIETLENIOWEJ
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akcesoria i czÍúci zamienne 
do s≥upÛw

oprawy LED architektoniczne,
schodowe, do ciπgÛw
komunikacyjnych

systemy oúwietleniowe 
w realizowanych obiektach

x x x

x x x

x x

x x

x x x x x

x x x

x

x oprawy LED, telemanagement

x x x x x

x x

x czujniki ruchu i obecnoúci, KNX,
DALI

èR”D£A åWIAT£A TRADYCYJNE 
ñ TENDENCJA SPRZEDAØY W 2013 ROKU

èR”D£A åWIAT£A LED 
ñ TENDENCJA SPRZEDAØY W 2013 ROKU

èR”D£A åWIAT£A ENERGOOSZCZ DNE (BEZ LED) 
ñ TENDENCJA SPRZEDAØY W 2013 ROKU



jπc stare oprawy nowymi, LED-
-owymi. NastÍpne miesiπce
przynios≥y kolejne znaczπce in-
westycje tego typu. Mazowiecka
gmina Przytyk pod koniec ubieg≥e-
go roku w ramach modernizacji
zainstalowa≥a ponad tysiπc LED-
-owych lamp ulicznych, a gmina

Wschowa (woj. wielkopolskie)
wymieni≥a w sumie 2,2 tys. sta-
rych opraw zastÍpujπc je opra-
wami LED. InwestycjÍ na jesz-
cze wiÍkszπ skalÍ zapowiedzia≥o
w lipcu miasto Bydgoszcz. Tam-
tejszy magistrat planuje wymie-
niÊ aø 7,3 tys. starych lamp na

LED-owe. Z kolei w ostatnich
tygodniach takøe w≥adze £odzi
poinformowa≥y o planowanej
modernizacji oúwietlenia ulicz-
nego. W ramach tego przedsiÍ-
wziÍcia na mniejszych uliczkach
zostanie zamontowanych 1,2 tys.
lamp LED, a przy bardziej
uczÍszczanych drogach w latar-
niach bÍdπ instalowane nowo-
czesne lampy sodowe.

RozwÛj inwestycji zwiπza-
nych z modernizacjπ oúwietlenia
drogowego wynika z jednej stro-
ny z moøliwoúci pozyskania bez-
zwrotnej dotacji w ramach pro-
gramu Sowa realizowanego
przez Narodowy Fundusz Och-
rony årodowiska, z drugiej zaú,
z moøliwoúci realizacji inwesty-
cji w formule ESCO, ktÛra zak≥a-
da sp≥atÍ naleønoúci za wykona-
nπ modernizacjÍ z oszczÍdnoúci,
jakie daje stosowanie energoosz-
czÍdnych rozwiπzaÒ oúwietlenio-
wych. 

Rola LED-Ûw w oúwietleniu
ulicznym w najbliøszych latach
powinna nadal zyskiwaÊ na zna-
czeniu, zarÛwno w Polsce jak
i na ca≥ym úwiecie. Wed≥ug
ostatnich informacji Philipsa,
obecnie 10% zainstalowanych
systemÛw oúwietlenia ulicznego
stanowiπ rozwiπzania LED.
Oczekuje siÍ, øe udzia≥ ten do ro-
ku 2020 wzroúnie aø do 80%.

Tanie LED-y 

psujπ obraz rynku

Na rozwÛj technologii LED
bÍdzie mieÊ wp≥yw rosnπca
úwiadomoúÊ inwestorÛw na te-
mat tego typu rozwiπzaÒ oraz
wymierne oszczÍdnoúci, jakie
one dajπ. Coraz wiÍcej inwesty-
cji realizowanych jest w≥aúnie
przy wykorzystaniu technologii
energooszczÍdnych (w tym
LED). Dotyczy to g≥Ûwnie budo-
wy nowych obiektÛw, ale teø
ñ choÊ w mniejszym stopniu
ñ modernizacji juø istniejπcych. 

ñ Nowe technologie zapewnia-
jπ ca≥kiem nowe spojrzenie na
kwestie energooszczÍdnoúci i co
za tym idzie na znaczπce zmniej-
szenie kosztÛw zuøycia energii.

To g≥Ûwny czynnik, ktÛry przeko-
nuje inwestorÛw do zaintereso-
wania siÍ energooszczÍdnym
oúwietleniem ñ oznajmia £ukasz
Strzelczyk, dyrektor ds. sprzeda-
øy i rozwoju w Z¸blin Elektro
Polska.

Pozytywny obraz rynku LED
psuje jednak zalew tanich urzπ-
dzeÒ niskiej jakoúci, ktÛre nie sπ
badane przez odpowiednie jed-
nostki.

ñ Negatywny wp≥yw na nasz
rynek ma nieuregulowany import
produktÛw, ktÛrych jakoúÊ zna-
czπco odbiega od oczekiwaÒ
klientÛw. Rozwiπzania te przyczy-
niajπ siÍ do powstawania nieko-
rzystnych opinii inwestorÛw na
temat nowoczesnych technologii
oúwietleniowych ñ dodaje £u-
kasz Strzelczyk.

W podobnym tonie wypowia-
da siÍ prezes firmy Smart.

ñ Negatywny wp≥yw na rynek
oúwietlenia ma niski stopieÒ
úwiadomoúci wúrÛd klientÛw na
temat techniki úwietlnej. Powo-
dzeniem cieszπ siÍ wciπø wyroby
o duøym wataøu, niezaleønie od
wartoúci strumienia úwietlnego.
Jednostka lumen jest ca≥kowicie
nieznana. WúrÛd odbiorcÛw tech-
niki úwietlnej panuje przekona-
nie, øe kaødy produkt niemarko-
wy musi byÊ niskiej jakoúci i wie-
lu godzi siÍ na to. Przestrzeganie
wymaganych parametrÛw ürÛde≥
i lamp LED nie jest priorytetem
wúrÛd wielu dostawcÛw techniki
úwietlnej ñ podkreúla Bohdan
Bogucki, prezes firmy Smart. 

Sprzedaø poszczegÛlnych

grup produktowych

Z danych otrzymanych od
firm oúwietleniowych wynika, øe
w 2013 r. spad≥a sprzedaø opraw
tradycyjnych, a wzros≥a sprzedaø
opraw LED-owych. Wzrost ob-
rotÛw nastπpi≥ takøe w przypad-
ku ürÛde≥ úwiat≥a LED oraz in-
nych ürÛde≥ energooszczÍdnych.
W przypadku tej pierwszej gru-
py poprawa sprzedaøy nastπpi≥a
w znacznie wiÍkszej iloúci bada-
nych firm. Z odpowiedzi przed-
siÍbiorstw wynika takøe, øe ma-
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SPRZEDAØ TECHNIKI åWIETLNEJ W HURTOWNIACH
ELEKTROTECHNICZNYCH W 2013 ROKU (w mln z≥)

£ukasz Strzelczyk
dyrektor ds. sprzedaøy i rozwoju 
w firmie Z¸blin Elektro Polska

Sprzedaø oúwietlenia, w szczegÛlnoúci energoosz-
czÍdnego zwiÍksza siÍ bardzo dynamicznie. We

wszystkich nowych obiektach projektanci starajπ siÍ pamiÍtaÊ
o energooszczÍdnoúci i p≥ynπcych z tego korzyúciach dla úrodowi-
ska. W budowaniu úwiadomoúci inwestorÛw bardzo pomagajπ do-
tacje unijne, promujπce stosowanie rozwiπzaÒ energooszczÍdnych.
Dlatego teø przewidujemy dalszy dynamiczny wzrost zainteresowa-
nia produktami gwarantujπcymi zmniejszenie zuøycia energii nie tyl-
ko w nowych obiektach, ale teø w modernizowanych.
Nowe technologie zapewniajπce ca≥kiem nowe spojrzenie na kwe-
stie energooszczÍdnoúci i co za tym idzie znaczπce zmniejszenie
kosztÛw zuøycia energii, to g≥Ûwny czynnik, ktÛry przekonuje inwe-
storÛw do zainteresowania siÍ oúwietleniem. Negatywny wp≥yw ma
jednak nieuregulowany import produktÛw o jakoúci znaczπco odbie-
gajπcej od oczekiwaÒ klientÛw, co tym samym psuje opinie inwe-
storÛw na temat nowoczesnych technologii oúwietleniowych. 
Obecnie dostrzegam ogromne zainteresowanie zaawansowanymi
systemami do sterowania oúwietleniem. Wynika to ze wzrostu úwia-
domoúci klientÛw na temat energooszczÍdnoúci i p≥ynπcych z tego
korzyúci krÛtko- i d≥ugofalowych. Doskona≥ym uzupe≥nieniem ofer-
ty jest oúwietlenie LED, ktÛre cieszy siÍ jeszcze wiÍkszym zaintere-
sowaniem. Nasze produkty przygotowane specjalnie na polski rynek
spotka≥y siÍ z zainteresowaniem ca≥ego spektrum klientÛw w ca≥ym
kraju. Szeroki wachlarz rÛønych rozwiπzaÒ ñ od prostych czujnikÛw
ruchu, zaawansowanych systemÛw obecnoúci Master/Slave czy
DALI, po oúwietlenie przemys≥owe sprawia, øe o nasze produkty
pytajπ nie tylko projektanci, duøe zak≥ady przemys≥owe czy wyko-
nawcy elektryczni, ale teø instalatorzy i klienci detaliczni oczekujπ-
cy szczegÛ≥owych informacji i porad.
W najbliøszym czasie spodziewamy siÍ dalszego dynamicznego
rozwoju segmentu oúwietleniowego na naszym rynku. Projektanci
i inwestorzy sπ coraz bardziej úwiadomi korzyúci wynikajπcych ze
stosowania oúwietlenia energooszczÍdnego. Dystrybutorzy prze-
stawiajπ siÍ na profesjonalnπ sprzedaø produktÛw z gamy opraw
i systemÛw sterowania oúwietleniem, oferujπ wartoúci dodane takie
jak projektowanie, profesjonalne doradztwo, úciúlejsza wspÛ≥praca
z producentami, co przek≥ada siÍ na wzrost sprzedaøy produktÛw.

KOMENTUJE DLA ELEKTROSYSTEM”W



leje zainteresowanie tradycyjnymi ürÛd≥ami
úwiat≥a, co jest efektem wprowadzonej kilka
lat temu dyrektywy unijnej decydujπcej o wy-
cofaniu z rynku tradycyjnych øarÛwek. Co
prawda w sklepach nadal pojawiajπ siÍ za-
mienniki ñ øarÛwki wstrzπsoodporne, warsz-
tatowe czy Ñurzπdzenia grzewczeî, niemniej
jednak firmy oúwietleniowe w wiÍkszoúci
przypadkÛw informujπ, øe sprzedaø tej grupy
asortymentowej maleje.

Oceny i prognozy

Rynek oúwietlenia w pierwszym pÛ≥roczu
oceniany by≥ pozytywnie. Zdaniem zdecydo-
wanej wiÍkszoúci ñ 77% ankietowanych
ñ w stosunku do roku 2013 nastπpi≥a popra-
wa, z czego 15% uzna≥o, øe sytuacja zmieni-
≥a siÍ na lepsze znaczπco, natomiast 62% po-
informowa≥o o poprawie niewielkiej. Pozo-
sta≥a grupa ankietowanych by≥a zdania, øe
oba porÛwnywane okresy by≥y podobne pod
wzglÍdem koniunktury. 

Prognozy na koniec roku rÛwnieø sπ opty-
mistyczne. 6% spodziewa siÍ duøej, a 66%

niewielkiej poprawy, z kolei 12% uwaøa, øe
do tego czasu nie nastπpiπ znaczπce zmiany.
Pozosta≥a grupa pytanych nie potrafi obecnie
stwierdziÊ, jak zmieni siÍ sytuacja na rynku. 

Optymistyczne przewidywania co do ko-
niunktury na ostatnie miesiπce roku wynika-
jπ nie tylko z poprawiajπcej siÍ kondycji go-
spodarki czy lepszej sytuacji w budownic-
twie. Historycznie drugie pÛ≥rocze, a zw≥asz-
cza ostatni kwarta≥ jest okresem najlepszych
wynikÛw osiπganych przez firmy dzia≥ajπce
w segmencie oúwietleniowym.

ñ Wraz z nadejúciem jesieni oøywia siÍ ry-
nek oúwietlenia. Klienci majπ wiÍcej Ñwy-
obraüniî przy zakupach, a krÛtszy dzieÒ po-
woduje czÍstsze uøycie sztucznego úwiat≥a.
Przek≥ada siÍ to na wzrost zakupÛw, co ozna-
cza, øe najbliøsze miesiπce bÍdπ, jak co roku,
szczytem sezonu w branøy oúwietleniowej
ñ podsumowuje Bohdan Bogucki, prezes fir-
my Smart.

Tomasz Krzeúniak
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Zagłosuj w konkursieZagłosuj w konkursie
ELEKTROPRODUKT 2014ELEKTROPRODUKT 2014

i wygraj cenne nagrodyi wygraj cenne nagrody

www.elektroprodukt.com.pl

Elektroprodukt 2014 roku to konkurs, organizowany przez magazyn ELEKTROSYSTEMY. Aby wziąć udział w losowa-
niu nagród należy wypełnić kupon konkursowy, dołączany do kolejnych wydań magazynu i prze słać go do redakcji. 
Zgłoszone do konkursu produkty zostały podzielone na 12 kategorii, obejmujących różne dziedziny elektrotechniki. 
Które z nich zdobędą presti żowe miano ELEKTROPRODUKTU 2014 roku – zależy wyłącznie od Państwa.

ktroprodukt com plktroprodukt com pl
Na stronieNa stronie

znajdują się charakterystyki produktów zgłoszonych do konkursuznajdują się charakterystyki produktów zgłoszonych do konkursu


