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Zaprosiłam do wypowiedzenia się na 
temat poprawnego montażu osobę jak 
najbardziej kompetentną w tej dziedzinie 

Poprawnie wykonany 
montaż drogą do 
zdrowej stolarki?

ROZMAWIA: Marta Chrisidu

KOREKTA: Tomasz Pępek

ZDJĘCIA: Oknonet.pl

WINDOOREXPERT: Rozumiem, że wy-
dawany przez Państwa 'rmę katalog 
o ciepłym montażu – który swoją drogą 
cieszy się sporą popularnością – pełni 
funkcję edukacyjną, uświadamia czy-
telnikom pewne sprawy…
Andrzej Wyszogrodzki: Bardzo in-
tensywnie pracujemy nad dotarciem 
do klientów z różnymi informacjami. 
W ostatnim czasie wydaliśmy kilka kata-
logów, między innymi właśnie ten doty-
czący ciepłego montażu. Sądzę, że duże 
zainteresowanie katalogiem wynika 
z faktu, że jest to pierwsza taka inicjatywa 
na rynku. Dodatkowo jest on przejrzysty, 
porusza aktualne kwestie oraz jest prosty 
w odbiorze. Przedstawiając temat mon-
tażu w prosty sposób można dotrzeć do 
szerszego grona odbiorców. Proponuje-
my poprawny montaż dla coraz lepszych 
jakościowo okien wypływających na ry-
nek. Polska jest w tej chwili wiodącym 
producentem okien, tak ilościowo, jak 
i jakościowo. Polskie produkty spełniają 
w pełni wymagania rynku. Można powie-
dzieć, że polskie okno jest uboższe (po-
zbawione dodatkowych rozwiązań pod-
noszących komfort życia, obsługi itp.) od 
okna niemieckiego, ale wynika to właśnie 
z obowiązujących standardów. Możliwo-
ści produkcyjne mamy szerokie. Jeśli jed-
nak takie dobre jakościowo okno zostanie 
źle zamontowane, to ostateczny odbiorca 

powie: „wydałem tyle pieniędzy na okna, 
a i tak mi wieje, i tak mi zimno, te okna są 
do niczego”. Przecież to nie okna są do 
niczego. To wszystko, co się potem wokół 
tego okna działo, było do niczego. Kata-
log jest pewnego rodzaju próbą zmiany 
tej sytuacji.

Czy myśli Pan, że użytkownicy katalo-
gu zastosują się do podanych w nim in-
strukcji, wykorzystają wskazówki?
- Mam obawy, że na dziś jest to jeszcze 
wołanie na pustyni, że najwyżej echo 
usłyszymy... Wyszedłem jednak z założe-
nia, że ktoś musi rozpocząć promowanie 
poprawnego montażu. Z wielką przyjem-
nością zauważam istotność tego tematu. 
Rezonans nam towarzyszący świadczy o 
tym, że dojrzeliśmy do lepszych rozwią-
zań. A przynajmniej dojrzewamy… 

Jakie są główne cele wydania takiego 
katalogu? Jaka idea mu przyświeca?
- Jesteśmy &rmą handlową, byłbym nie-
szczery mówiąc, że naszym dalekosięż-
nym celem nie jest promocja prezentowa-
nych rozwiązań i materiałów używanych 
do montażu. Chcemy by były one u nas 
kupowane, to jasne. To nie jest jedyny cel, 
jaki nam przyświeca. Celem jest uświado-
mienie ostatecznego odbiorcy, czego się 
powinien spodziewać, dlaczego sytuacja 
w jakiej się znajduje rozminęła się z jego 

oczekiwaniami, jaka jest tego przyczyna. 
Na pewno jest już część takich odbiorców 
ostatecznych, &rm i inwestorów, którzy 
oczekują dobrego montażu. Jeżdżąc na 
targi zagraniczne mają okazje zapoznać 
się z dojrzalszymi standardami, na któ-
rych wielu się wzoruje. Są to standardy 
rynku niemieckiego, skandynawskiego, 
Wielkiej Brytanii. Drugą grupą, do której 
chcemy dotrzeć, są &rmy produkujące 
okna i monterzy. Jeśli producent, dealer 
czy monter spotkają się ze sprecyzowa-
nym oczekiwaniem montażu zakupione-
go okna, to naszą rolą jest pokazanie, dla-
czego, jak i jakimi materiałami można to 
wykonać. Jeśli monter przestudiuje kata-
log i spotka klienta, który chce mieć lepiej 
zamontowane okno, to nie będzie szukał 
argumentów na nie, bo będzie wiedzieć, 
że można to zrobić lepiej i taniej. Powie 
sobie: „Wreszcie mam klienta, który chce 
inną jakość. Ten klient zapłaci za montaż, 
ja temu klientowi powiem: dlaczego Pan 
wybrał najtańszy parapet, ma Pan takie 
ładne mieszkanie, może Panu wstawić 
inny parapet? Albo: dlaczego wymienia-
jąc okno, zostawia Pan stary, socjalistycz-
ny, lastrykowy parapet z mostkami ciepl-
nymi? A Pan mieszka na parterze, okucie 
ma Pan z pierwszym/drugim stopniem 
antywłamaniowym. Proszę kupić klamkę 
na kluczyk. Ja ją jutro przywiozę…”. To są 
właśnie kolejne pieniądze dla montera.

Andrzej Wyszogrodzki 
Prezes VBH POLSKA Sp. z o.o.
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Piękne historie Pan prawi – idealistycz-
ne podejście. Odmienny sposób myśle-
nia wiele zmienia. W końcu monterzy 
to też po części handlowcy.
- Tak. Monter nie powinien skupiać się 
na tym, że ma 15 minut na zamontowa-
nie jednego okna, bo zarabia na nim 5 zł 
i musi wykonać 10 takich montaży, aby 
zarobić 50zł… Ten człowiek powinien 
popatrzeć na klienta, dom, mieszkanie 
i powiedzieć „ja na tym jednym oknie 
będę mieć 50 zł, a tu są 3 okna, więc będę 
miał 150 zł. Na dodatek ten klient będzie 
zadowolony z mojej obsługi i poleci mnie 
sąsiadom. Powie, że była taka i taka &rma, 
zrobili to i tamto, wytłumaczyła, dlaczego 
tak jest zrobione”. Jest w tym komercja 
i głębszy sens. Trochę idealistyczny, ale to 
może wynika z mojego charakteru. Nie je-
stem człowiekiem korporacyjnym, jestem 
człowiekiem starej daty.

No tak. Jednak w dobie kryzysu nie bę-
dzie to łatwe…
- Każdy kryzys ma uzdrawiające działanie. 
Przyhamowuje wszystko i daje odrobinę 
czasu na zastanowienie się, czy to, co do 
tej pory było robione, można robić dalej, 
czy coś zmienić, ulepszyć. Jeszcze nie-
dawno temu można było sprzedać dziu-
rę w ziemi jako mieszkanie. W tej chwili 
stoją wykończone mieszkania i czekają na 
klienta. Kiedyś człowiek nie widział miej-
sca, w którym będzie jego dom, a już 
od niego chciano pieniądze. Dziś, żeby 
sprzedać gotowe mieszkanie, to jeszcze 

się dokłada za darmo balkon czy miejsce 
garażowe w piwnicy. Czasy się zmieniają. 
Teraz trzeba działać w różnych sektorach – 
w tym najtańszym, gdzie nie będzie chęt-
nych na zapłacenie za cokolwiek poniżej 
minimalnego standardu, ale też w takim, 
gdzie ludzie będą świadomie podejmo-
wać decyzje i będą dążyć do spełnienia 
swoich oczekiwań.

Należałoby chyba spojrzeć na korzyści, 
jakie płyną z jakościowo dobrych pro-
duktów montażowych i mieć świado-
mość tego, co złego dzieje się w przy-
padku, gdy montażowi nie poświęca 
się zbyt wiele uwagi. W końcu niektóre 
rzeczy robimy tylko raz w życiu.
- Dziś absolutne minimum to nie gwóźdź 
w ścianę, klin drewniany i byle jaka piana. 
Standardy są dużo wyższe. Jednak świa-
domość pozostaje niska. Producent cierpi 
na swoim wizerunku, bo jego okno zosta-
ło źle zamontowane. W jego interesie leży 
uświadomienie swoim kontrahentom 
ważności poprawnego montażu. Dopóki 
producent nie będzie do pewnych rzeczy 
zobligowany, tak długo będzie patrzył 
przede wszystkim, żeby jak najtaniej wy-
produkować i jak najtaniej zamontować. 
Nowe domy nie będą odebrane i nie do-
staną certy&katu, jeśli nie będą spełnione 

przynajmniej podstawowe kryteria. Jed-
nak… przepisy zawsze można obejść, 
niestety. Decydujące są dwa czynniki: 
świadomy klient ostateczny oraz uświa-
domiony producent – monter – dealer, 
który zobaczy w tym korzyść &nansową 
dla siebie. Nie liczę na 100% skutecz-
ność wdrożenia… nawet 10% wystarczy. 
Przecież mieszkanie to inwestycja wie-
loletnia – może na całe życie, może na 
dwa pokolenia. Mogę kupić marynarkę, 
przejrzeć się w lustrze, stwierdzić, że mi 
się nie podoba i już nigdy jej nie założyć, 
oddać swojemu znajomemu, wrzucić do 
skrzynki dla PCK. Ale mieszkanie to krwa-
wica, dla wielu młodych ludzi lata ciężkiej 
pracy, wyrzeczeń i pomocy rodziców przy 
tym pierwszym kroku. 

Każdy człowiek ma swoje potrzeby. Są 
tacy, co od razu kupią temat, bo zoba-
czą w nim długoterminowe korzyści. 
Są tacy, co potrzebują przemyśleć spra-
wę, a są też tacy, którzy zamiast pióra 
Termana będą używać jednorazówek 
z Chin.
- Rzeczywistość. Ani VBH, ani ja nie mamy 
takiej ambicji, żeby ułożyć świat według 
własnego wyobrażenia. To by była chora 
ambicja. Ale dlaczego nie wykorzystać 
szansy i nie pomóc naszym klientom 
w dostosowaniu się do tego, co nadcho-
dzi? Jeśli nie przyjdzie na zasadzie dobro-
wolnej decyzji, to przyjdzie jako np. regu-
lacja unijna.› VBH od kilku lat wprowadza do sprzedaży 

też produktu pod swoją marką greenteQ
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Kontynuując wątek dyrektyw unijnych 
to do 2020 roku mają zostać wprowa-
dzone w Polsce wyższe normy odno-
śnie montażu okien i wymaganych 
współczynników stolarki. Te normy 
wymuszą zmiany, o których Pan wspo-
mina. Nie wszystkie 'rmy się do tego 
przygotowują. Jak Pan postrzega dzia-
łania polskich 'rm w tym kierunku?
- Nasza branża przeżyła dwa ciężkie mo-
menty. Pierwszym była spóźniona reakcja 
na kryzys rosyjski w Polsce. To był począ-
tek tego stulecia. Wszystko wydawało się 
poza nami, zaczęliśmy się rozwijać. Dru-
gim była niezdrowa sytuacja przed wej-
ściem do Unii. Napędzano gospodarkę, 
&rmy nie mogły nadążyć z produkcją. Jak 
przyszedł 1 maja i niewiele się zmieniło, 
to do końca roku &rmy miały ogromne 
problemy z utrzymaniem załogi, bo nie 
było pracy. Te momenty spowodowa-
ły, że większość poszukiwaczy przygód 
z branży zniknęła. Wiem, co mówię. Je-
stem odpowiedzialny nie tylko za rejon 
Polski, ale też za Wschodnią Europę. Tam 
takiej sytuacji nie było i tam &rmy dopie-
ro staną przed poważnymi problemami. 
Są do tego słabo przygotowane. My je-
steśmy okrzepnięci w boju. Kryzysy we-
ry&kują rzeczywistość. Przypadkowych 
producentów u nas prawie nie ma, bo się 
już wykruszyli. Dziś &rmy mają doświad-
czenie. Przemysł i gospodarka kierują się 
przede wszystkim zdrowym rozsądkiem 
i ekonomiką. Jak &rma nie jest zmuszona 
robić czegoś, co przysparza kosztów i nie 
poprawia jej konkurencyjności na rynku, 
to tego nie robi. Jeśli nadal w Polce moż-
na sprzedawać produkty bez znaku CE, to 
po co za wszelką cenę starać się o niego? 
To wszystko kosztuje. A za to i tak nikt nie 
chce zapłacić więcej. Ci, co eksportują, 
mają standardy zachodnioeuropejskie. 
Ci, co działają przede wszystkim na rynku 
polskim, dopóki nie muszą, to nie robią 
nic. Uważam, że to właściwe podejście. 
Przecież &rma nie żyje ideami, tylko kon-
kretami. Pod względem norm jest dobrze. 
Gorzej z wdrożeniem i wykonaniem kolej-
nych czynności – np. montażu.

Co robi 'rma VBH w kierunku nadcho-
dzących zmian? Przygotowujecie się 
do wdrażania idei? 

- Mamy w ofercie bardzo ciekawy pro-
gram: CFX. Pozwala on średnim i małym 
producentom z sektora stolarki drewnia-
nej na uzyskiwanie w prosty i tani spo-
sób certy&katu CE. Mamy kilkudziesię-
ciu klientów w Polsce, którzy już z tego 
skorzystali. Mamy wszystkie możliwości 
dla tych, co na bieżąco czegoś takiego 
potrzebują. W ten sposób &rma, stosu-
jąc się do pewnych wytycznych, dostaje 
certy&kat CE zgodny z normami unijny-
mi. Jesteśmy certy&kowani przez Rosen-
heim i nasz certy&kat jest równoznaczny 
z sytuacją, gdzie producent wysyła swoje 
okno do Rosenheim. Duzi producenci na 
swoje produkty sami uzyskują certy&-
katy. W Niemczech jest on uznany i jest 
przepustką do eksportu. Wbrew naszym 
oczekiwaniom, na dziś cieszy się umiar-
kowanym zainteresowaniem. Klienci wie-
dzą, że jest taka możliwość, ale dopiero 
jak przyjdzie czas, to skorzystają. Również 
dla producentów stolarki PCW mamy po-
dobne rozwiązania, ale z ograniczoną ilo-
ścią pro&li. Jakby nie patrzeć na sytuację 
samej Unii, to nasza inwestycja zarówno 
w CFX, jak i w katalog zwróci się na pew-
no. Albo dziś, albo za kilka lat. Powiem 
więcej: oczekuję wręcz, że na bazie tego 
co robimy, inni też się przyłączą. Im więcej 
ludzi będzie pracować na katalogu, nawet 
przeciwko nam, to ogólna świadomość 
będzie wzrastać. 

Nie powinno się rezygnować z czegoś, 
co jest dobre, przez jedno „ale”.
- W życiu dążymy do kompromisu. Między 
dwojgiem ludzi bez kompromisów nie da 
się wytrzymać dłużej niż miesiąc miodo-
wy. Tak dla przykładu: kupujemy meble, 
ale nadal mamy stary dywan. Żyjemy z tym 
dywanem do następnej okazji, aż znów 
uzbieramy pieniądze. Głupotą byłoby wy-
rzucić wszystko, zapożyczyć się, zastawić 
klejnoty rodzinne albo srebrne sztućce, 
żeby na siłę wymienić dywan albo kupić 
nowy telewizor. Nie chodzi o to, żeby było 
dokładnie to, co jest zawarte w katalogu. 
Chodzi o to, żeby było tak, jak w katalogu. 
Efekty będzie można zobaczyć za parę lat. 
Teraz są początki. Teraz jest idea.

Napisz do eksperta: vbh@vbh.pl


