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Firma Aliante Okna Janusz Glapiak z Grodziska jest na rynku
od dwóch lat. Właściciel stworzył ją od przysłowiowego zera.
Kupił teren, stare budynki, wymyślił nazwę i przystąpił do
realizacji pomysłu.

wchodziliśmy na rynek. 
Dziś Aliante produkuje mie-

sięcznie od 2 do 4 tysięcy okien z
PCV i aluminium. 

Odbiorcy też muszą być solidni.
Po pierwsze - są to hurtownie i
firmy zajmujące się sprzedażą
okien. Po drugie - firmy budowlane
stawiające obiekty biurowe, bloki
mieszkalne, domki jednorodzinne.
A po trzecie - klienci indywidualni.
Dla tych ostatnich okna, drzwi, pa-
rapety i rolety robi się na konkretne
zamówienie. Pracownicy dojeż-
dżają na pomiary, potem są  pro-
dukowane okna czy drzwi, a na
końcu montowane. Klient może li-
czyć na doradztwo i szybką reali-
zację zamówienia. Część produkcji
trafia też do Niemiec, Holandii,
Czech. 

Typowe okna zawsze znajdują
się w zakładowym magazynie.
Można je kupić „od ręki”. Innych
okien nie gromadzi się w firmie, ro-
bione na zamówienie od razu tra-
fiają do klienta. Załoga mogłaby

oczywiście zwiększyć produkcję,
ale ogranicza ich miejsce. Dlatego
właściciel firmy myśli o rozbudowie
i kolejnych inwestycjach. Już przy-
gotowuje plac pod przyszłą halę i
magazyn.

- Miniony rok zakończyliśmy zy-
skiem, więc można planować in-
westycje - mówi Janusz Glapiak. -
Chciałbym podwoić produkcję i
stworzyć kolejnych kilkadziesiąt
miejsc pracy. To jest możliwe, bo
już mam bardzo dobrą, fachową
załogę, na którą mogę liczyć przy
szkoleniu następnych osób. Zapo-
trzebowanie na okienną stolarkę
ciągle jest duże, więc rynek zbytu
nie zmniejszy się. Jestem pewien,
że w moją firmę warto inwestować. 

Powtórzmy więc jeszcze raz,
co jest dewizą firmy Aliante Okna.
Bardzo dobra jakość, przy zacho-
waniu najwyższych standardów
produktów. Szybka realizacja za-
mówień i dostarczenie towaru do
odbiorcy oraz korzystna cena. Na-
prawdę warto sprawdzić tę ofertę. 

Janusz Glapiak w branży
okiennej pracuje już 14 lat. Naj-
pierw był pracownikiem sieci hand-
lowej sprzedającej okna, a potem
współwłaścicielem zakładu produ-
kującego okna i drzwi z PCV i alu-
minium. Ma doświadczenie i
wiedzę. Doskonale zdawał sobie
sprawę, że podejmuje się trudnego
zadania. Najpierw wyremontował
więc budynek byłej krochmalni i
stworzył przestrzenną halę pro-
dukcyjną oraz plac składowy.
Urządził część biurową i socjalną,
kupił maszyny i całe oprzyrządo-
wanie. 

- Zakład jest nowoczesny -
mówi Janusz Glapiak - specjalis-
tyczne maszyny są głównie pro-
dukcji niemieckiej i polskiej. Całość
sterowana jest systemem kompu-
terowym. Od początku postawi-
liśmy na jakość wykonania.
Zarówno same profile, jak i wszyst-
kie okucia i elementy montażu
spełniają najwyższe standardy.

Na początek w nowej firmie
znalazło zatrudnienie około 10
osób. Kilku z nich przeszło do
Aliante Okna z poprzedniego za-
kładu. Pozostałe trzeba było wy-
szkolić, nauczyć obsługi maszyn i
urządzeń, zapoznać z taśmą pro-
dukcyjną. Od pracowników wy-
maga się bowiem dokładności,
sumienności, no i oczywiście rze-
telności. Dziś w Aliante pracuje
około 25 osób, a w sezonie ponad
30. Większość dojeżdża do pracy
z okolicznych miejscowości. Na

sezon zatrudnia głównie kobiety.
Bez przesady można więc powie-
dzieć, że właściciel firmy stworzył
dla mieszkańców gminy i powiatu
kilkadziesiąt nowych miejsc pracy.
A nie jest to jego ostatnie słowo.

Z regionem związana też jest
nazwa firmy. Aliante z włoskiego
znaczy szybowiec. A szybowce ko-
jarzą się z Lesznem i okolicą. W
ten sposób zakład niejako wpisał
się w krajobraz i świetnie go uzu-
pełnia. 

Tylko trzy miesiące zajęło Ja-
nuszowi Glapiakowi uruchomienie
firmy. Pierwsze okna zeszły z
taśmy produkcyjnej w czerwcu
2010 roku. Początki jak zawsze nie
były łatwe. Trzeba było znaleźć
najlepszych dostawców i nawiązać
kontakty z odbiorcami. Profile, oku-
cia, szyby i wszystkie elementy
firma Aliante odbiera od takich
znanych producentów jak: Win-
khaus, Gealan, Ponzio, Decco i
Vitroszlif. To zapewnia wysoką ja-
kość końcowego produktu. 

- Z naszej firmy na rynek
muszą trafić okna i drzwi spełnia-
jące wszystkie wymagania klienta -
dodaje Janusz Glapiak. - Profile
naszych okien są wielokomorowe,
szyby tak zwane „ciepłe”, a całość
bardzo szczelna i obniżająca zu-
życie energii przez właścicieli
domów czy mieszkań. A przy tym
nasz produkt jest szybko dostar-
czany do klienta, jak trzeba to
montowany na miejscu, jest też
stosunkowo tani. Z takimi atutami


