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Co z perspektywy tych dwóch 
dekad okazało się receptą na taki 
sukces?

Zakładając firmę byliśmy bardzo młodymi ludź-
mi, pracowaliśmy w firmie z branży stolarki, by-
liśmy kreatywnymi pasjonatami i praktykami. 
Rafał od zawsze miał wyjątkowo dobry zmysł 
techniczny, interesują go zagadnienia produkcyj-
ne, często pracuje nad ulepszaniem produktów. 
Grzegorz natomiast ma siłę handlową, potrafi 
wyczuwać trendy na rynku, jest otwarty na no-
woczesność. Nasza odwaga i swoboda działa-
nia na pewno wpłynęły na szybki rozwój firmy 
oraz produktów i chyba to jest w naszym przy-
padku receptą na sukces.

Zanim założyli panowie firmę 
WIKĘD, wcześniej zdobywaliście 
doświadczenia branżowe u innego 
producenta stolarki. Pewnie 
pomogły one w rozwoju własnej 
działalności? 

Tak, to prawda. Pracując na stanowiskach pro-
dukcyjnych, w swojej codziennej pracy mieliśmy 
styczność z produktami i coraz częściej szuka-
liśmy nowych rozwiązań i ulepszeń. Tworząc 
swoją firmę chcieliśmy wdrażać swoje pomy-
sły, udoskonalać produkty odpowiadając za ich 
sukces swoimi nazwiskami. Doświadczenie by-
ło pomocne, znaliśmy bowiem technologię, za-
grożenia, słabe i mocne strony stosowanych 
w branży rozwiązań.

Czy pamiętają panowie moment, 
w którym postanowiliście 
postawić jako WIKĘD na 
produkcję drzwi zewnętrznych 
kosztem okien z PVC?

Słuchamy rynku i naszych klientów i to jest 
naszym wyznacznikiem rozwoju. Faktem jest, 
że w tej chwili zdecydowaną większość wolu-
menu produkcji stanowią drzwi dystrybuowa-
ne na terenie Polski i za granicę. Nigdy jednak 
nie zrezygnowaliśmy z produkcji okien, nadal 
są one bardzo ważną częścią działalności pro-
wadzonej przez nas firmy. Bardzo dbamy o pro-
dukcję okien, są one dla nas równie ważne jak 
drzwi. Mamy wyodrębnioną halę do produk-
cji stolarki okiennej, w której pracują najnowo-
cześniejsze maszyny. Jesteśmy bardzo dumni 
z tej gałęzi naszego biznesu. Na rynek lokalny 

Kto stoi za drzwiami Wikęd? 
Od produkcji „garażowej” do lidera  
polskiego rynku drzwi metalowych.
WIKĘD to polski producent okien i drzwi zewnętrznych do domów 
i mieszkań. W fabryce zlokalizowanej w Luzinie w województwie 
pomorskim pracuje obecnie ponad 400 osób. Marka została założona 
w 2002 roku przez dwóch pasjonatów sztuki budowlanej i przyjaciół 
– Grzegorza Wiśniewskiego i Rafała Kędziorę. Nazwa firmy powstała 
z połączenia początków ich nazwisk. WIKĘD rozpoczynał od produkcji 
okien z PVC, a obecnie zajmuje pozycję lidera rynku drzwi zewnętrznych 
w Polsce, otrzymując liczne tytuły i wyróżnienia w rankingach.
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i eksportowy produkujemy aktualnie około 200 
okien dziennie i nie zatrzymujemy się, mamy da-
lekosiężne plany związane ze stolarką okienną.

Ponoć dużym atutem  
drzwi marki WIKĘD jest fakt,  
że są one „przyjazne”  
dla montażystów? 

Tworząc i rozwijając nasze produkty zawsze 
myślimy o dwóch rodzajach naszych klientów: 
o właścicielu domu lub mieszkania oraz o mon-
tażystach. Wieloletnie doświadczenie w bran-
ży, praktyka oraz codzienny kontakt z naszymi 
pracownikami odpowiedzialnymi za montaż do-
starczają nam wszechstronnej wiedzy na te-
mat tego, o co należy zadbać, na co zwró-
cić szczególną uwagę, aby właściciel domu 
w pełni mógł docenić doskonałą jakość na-
szych drzwi. Wypracowane latami rozwiąza-
nia są cenione wśród fachowców montujących 
drzwi i z pewnością jest to element wyróżnia-
jący nas. Wszyscy wiemy, że drzwi zamonto-
wane z dbałością i zgodnie ze sztuką cieszą 
właścicieli długie lata.

Czy właśnie tutaj należy 
doszukiwać się ich rynkowego 
sukcesu?

Nasze drzwi nie tylko są przyjazne w monta-
żu. Wyróżnia nas fakt, że nie boimy się no-
wych rozwiązań i nowych obszarów ekspan-
sji. Nie wystarcza nam podążanie za trendami, 
staramy się je wyznaczać i inspirować in-
nych. Przykładowo, w minionym roku za-
skoczyliśmy rynek linią drzwi zewnętrznych 
do mieszkań o zwiększonej odporności na wła-
mania, hałas i ogień, nie bez powodu nazwaną  

PROTECT oraz ościeżnicą aluminiowo- 
kompozytową, która stała się synonimem za-
awansowanej technologicznie wytrzymałości. 
Na 2022 rok przygotowaliśmy z kolei premie-
rę naszego najnowszego innowacyjnego roz-
wiązania, niespotykanego do tej pory wśród 
firm produkujących drzwi, które zaprezentu-
jemy naszym Partnerom Biznesowym na Gali 
Jubileuszowej 20-lecia już w maju.
Naszym wielkim atutem jest również bardzo 
szeroka oferta. Klienci mogą skonfigurować 
bezpieczne, funkcjonalne i piękne drzwi swo-
ich marzeń. Ilość kolorów, laminatów drewno-
podobnych, przeszkleń i okuć nazywanych przez 
nas biżuterią, pozwala zadowolić gust najbar-
dziej wyrafinowanych klientów. Rynkowy suk-
ces zawdzięczamy również naszej kadrze. Bez 
ludzi nie byłoby firmy. Bardzo cenimy naszych 
pracowników, ich zaangażowanie i wkład w koń-
cowy efekt naszej pracy. Wspólnie troszczymy 
się o to, co najważniejsze! 

Jak wyglądał sezon 2021  
dla lidera produkcji drzwi 
zewnętrznych?

Rok 2021 był dla nas bardzo dobrym rokiem  
– mamy niesłabnąca dynamikę sprzedaży i ren-
towności od kilku lat, w 2021 odnotowaliśmy 
dwucyfrowy wzrost sprzedaży, co jest zauwa-
żane nie tylko przez branżę, bo naszą pozy-
cję rynkową potwierdzają ranking Diamentów 
Forbesa, tytuł Gazeli Biznesu oraz pozycja Li-
dera Rynku Stolarki w segmencie drzwi meta-
lowych. Osiągamy to dzięki mocnej koncentra-
cji w segmencie drzwi zewnętrznych do domów 
i mieszkań oraz sprawdzonej polityce handlowej, 
którą doceniają nasi dystrybutorzy. Jesteśmy 

stabilnym, lojalnym i zwinnym partnerem biz-
nesowym. Nasi Partnerzy Handlowi już od 20 
lat doceniają nasze zasady pracy, sprawdzone 
rozwiązania techniczne, innowacyjność i zaan-
gażowanie w projekty. 

Czy pierwszy kwartał 2022 
również zapowiada udany sezon? 

2022 to dla nas wspaniały rok jubileuszowy  
– w maju obchodzimy 20-lecie naszej działal-
ności w branży drzwi i okien. Jesteśmy dumni 
z tego, co już udało nam się osiągnąć. Pracuje-
my nad przełomowymi dla rynku drzwi rozwią-
zaniami technologicznymi i już w maju zasko-
czymy naszych klientów nowościami. Wierzymy, 
że 2022 rok będzie kolejnym dobrym rokiem 
dla nas i branży. 

Czy są jakieś plany inwestycyjne?
Stale szukamy nowych rozwiązań i technolo-
gii, nie zatrzymujemy się. Przed nami nowe in-
westycje i poszerzanie portfela produktowego. 
Dzięki podjętym strategicznym decyzjom jesz-
cze silniej zaznaczymy swoją pozycję w bran-
ży stolarki otworowej. Już niebawem, w pobli-
żu naszej obecnej fabryki w Luzinie, powstanie 
zakład produkcyjny nr 2, powierzchniowo więk-
szy niż aktualnie funkcjonujący. Otwieramy się 
na nowe. 
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