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Jaki był 
rok 2020  
dla branży  
HVAC?
w ocenie firm i stowarzyszeń

Roku 2020 nie da porównać z żadnym 
innym. Większość branżystów 
ocenia, że początkowe dwa miesiące 
zapowiadały naprawdę dobry rok. 
Marzec i wprowadzenie pierwszego 
lockdownu był jak grom z jasnego nieba 
– dosłownie, trochę jakbyśmy weszli  
w świat równoległy, lekko nierzeczywisty, 
a jednocześnie na wskroś realny. Zakazy, 
nakazy, izolacja, zamykanie szkół  
i różnych branż, kolejne obostrzenia,  
a przecież …żyć trzeba. Okazało się, 
że większość firm naszej branży dość 
szybko dostosowała się do nowych 
warunków i wymagań sanitarnych.  
Jak jednak poszczególne firmy oceniają 
miniony rok i w jakiej kondycji go 
zakończyły – o to zapytaliśmy ich 
kierownictwo. Ciekawe wypowiedzi, 
niektóre nietuzinkowo podsumowujące 
sytuację. Warto przeczytać! 
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Jak ocenia Pan rok 2020 z perspektywy 
swojej firmy? 
Rok 2020 był najdziwniejszym w mojej dotych-
czasowej karierze zawodowej. Z jednej strony 
pandemia i związane z nią ograniczenia działal-
ności gospodarczej, obawa o zdrowie najbliż-
szych i niepewność przyszłości. wydawać by się  
mogło, iż taka sytuacja nie będzie sprzyjać roz-
wojowi w sprzedaży produktów, które nie są 
produktami pierwszej potrzeby, a raczej inwe-
stycją, którą co do zasady w trudniejszych cza-
sach odkłada się na później. 
Pomimo tych dziwnych uwarunkowań wolf osią-
gnął – podobnie jak i cała nasza branża – rekor-
dowe wyniki. Zapewne przyczyniło się do tego 
wiele czynników. Przede wszystkim oferta do-
pasowana idealnie do potrzeb klientów, do-
skonały zespół fachowców, a przede wszyst-
kim grupa zaangażowanych instalatorów, która  

pomimo ciężkich warunków nie przerwała swo-
jej pracy w okresie pandemii.

Jaki wpływ na wynik finansowy i sytuację 
w firmie miała pandemia koronawirusa? 
Jak wspomniałem wcześniej był to najlepszy 
rok w historii naszej firmy w Polsce. A czy pan-
demia miała na to wpływ? Osobiście wątpię. 
To raczej wynik naszej konsekwentnej i długo-
falowej strategii obecności na rynku i efekt po-
nadprzeciętnego zaangażowania całego zespo-
łu. Jednak ponad wszystko to zasługa naszych 
partnerów handlowych i lojalnych instalatorów, 
którzy rekomendują i promują rozwiązania wolf. 
Ich praca jest dziś jeszcze trudniejsza, zarówno 
przez dodatkowe wymogi sanitarne, jak i trud-
niejszą relację z inwestorem, który w związku  
z pandemią nie zawsze chce lub może zrealizo-
wać swoje plany.

Czego możemy spodziewać się w 2021 roku? 
Gdybym wiedział, pewnie nie rozmawialibyśmy 
dzisiaj. Dla wolf w Polsce będzie to jubileuszo-
wy rok, ponieważ świętujemy 25 lat obecności 
na polskim rynku. 
Jesteśmy pełni optymizmu, przygotowani do 
ciężkiej pracy z naszymi klientami. Zakładamy 
dalszy rozwój naszej firmy na rynku i inwesty-
cje, które będą temu sprzyjać. Przewidujemy, 
że zarówno rynek pomp ciepła, jak i domowej 
wentylacji będzie nadal rósł. Podobnie zresztą, 
jak w przypadku rynku wymian urządzeń star-
szych na rozwiązania bardziej ekologiczne opar-
te o kotły kondensacyjne. 
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