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Główną dziedziną działalności LZMO S.A. jest produkcja oraz handel ceramicznymi 

wkładami i systemami kominowymi. LZMO S.A. dysponuje najnowocześniejszym na 

świecie zakładem produkującym wkłady i systemy kominowe, które jakościowo 

znacząco wyprzedzają inne produkty dostępne na rynku. Flagowym produktem spółki 

są rury ceramiczne formowane metodą izostatyczną i systemy kominowe IZOSTAR. 

Charakteryzują się one najwyższą jakością wykonania, niespotykaną trwałością,  

a ich montaż jest znacznie prostszy i krótszy niż w przypadku tradycyjnych 

konstrukcji. Technologia stosowana przez LZMO S.A. pozwala również na znaczące 

zmniejszenie zużycia surowców, energii oraz innych mediów, co ma istotny wpływ  

na rentowność działalności, a co za tym idzie, na osiągane wyniki finansowe spółki. 

 

Zakład produkcyjny LZMO S.A. dysponuje mocami produkcyjnymi do 350 km rur 

rocznie, pozwalających na sprzedaż o wartości ok. 70 mln zł rocznie. Obecnie Spółka 

wykorzystuje zaledwie 10% mocy produkcyjnych, jednakże już osiągnęła rentowność 

netto. 

 

Obecnie rynek izostatycznych systemów kominowych, zarówno w kraju  

jak i w Europie, znajduje się w początkowej, wzrostowej fazie rozwoju. W Polsce 

dopiero 2-5% sprzedawanych kominów to kominy wytwarzane w technologii 

izostatycznej, zaś według szacunków Spółki, na największym niemieckim rynku 

kominy izostatyczne stanowią już ponad 30% sprzedaży. Stwarza to ogromny 

potencjał do konwergencji naszego rynku w kierunku struktury rynków bardziej 

rozwiniętych. 

 

Rynek wkładów kominowych szacowany jest w Polsce na ok. 900 km rur kominowych 

rocznie, o wartości ok. 200 mln zł. Najpopularniejszym typem są wkłady formowane 

metodą plastyczną, jednak udział produktów formowanych izostatycznie w sprzedaży 

dynamicznie rośnie.  
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W długim okresie rura ceramiczna formowana izostatycznie wyprze inne rozwiązania 

stosowane w regionie, w tym rurę ceramiczną formowaną plastycznie, głównie  

z powodu nieporównywalnie wyższej jakości i wyższych parametrów 

technologicznych, które są kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowników i trwałości,  

a także efektywności grzewczej, a nie są osiągalne w dotychczasowej technologii. 

 

Rynek systemów kominowych w regionie, określany jako docelowy, szacowany jest 

przez LZMO S.A. na około 5 400 km i posiada wartość około 1,4 mld zł rocznie. 

 

 

Cel strategiczny 

Zbudowanie pozycji lidera na rynku izostatycznych systemów kominowych w Polsce, 

dzięki rozwojowi własnej technologii formowania oraz osiągnięcie udziału w rynku 

kominowym w regionie, na poziomie 10%, co będzie się wiązało z podwojeniem 

mocy produkcyjnych do około 140 mln zł rocznie. 

 

 

Cele na rok 2014 

 Uzyskanie certyfikatu W3G umożliwiającego sprzedaż wkładów izostatycznych 

i systemów kominowych na terenie Niemiec. 

 Rozpoczęcie sprzedaży produktów na przynajmniej jednym z 3 największych 

rynków w Europie. 

 Rozpoczęcie sprzedaży na kilku mniejszych rynkach krajów ościennych. 

 Zwiększenie sprzedaży na rynku polskim o co najmniej 50% w porównaniu  

do 2013 roku. 

 Osiągnięcie sprzedaży eksportowej na poziomie 1,5 mln EUR. 
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Cele na rok 2015 

 Osiągnięcie poziomu produkcji na poziomie ponad 30% całkowitych mocy 

produkcyjnych, umożliwiającą sprzedaż na poziomie ponad 23 mln zł. 

 Sprzedaż produktów na wszystkich trzech największych rynkach w Europie. 

 Obecność łącznie na co najmniej 7 rynkach zagranicznych. 

 

Cele na rok 2016 

 Znaczne przekroczenie 10% udziału w rynku systemów kominowych w Polsce. 

 Wzrost sprzedaży eksportowej do poziomu przekraczającego 50%. 

 Podjęcie decyzji o podwyższeniu mocy produkcyjnych poprzez rozbudowę 

zakładu. 

 

Docelowo 

 Osiągnięcie co najmniej 10% udziału w regionie o wartości 1,4 mld zł rocznie, 

przy rentowności netto wynoszącej ok. 15%. 


