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Na Dolnym Śląsku powstanie fabryka
Electroluksa
"Electrolux ma zainwestować 90 mln zł. Budowa fabryki ruszy wiosną przyszłego roku, produkcja ma
się rozpocząć w połowie 2006 r." - powiedział we wtorek PAP prezes WSSE Mirosław Greber.
Fabryka w Żarowie będzie drugą, po Siewierzu, fabryką koncernu w Polsce.
Pierwsze prace ziemne - niwelacja terenu na 26 ha zakupionego terenu - już się rozpoczęły. W marcu
2005 roku Electrolux rozpocznie budowę hal fabrycznych, a pierwsze zmywarki mają opuścić zakład
już w grudniu przyszłego roku. W 2006 roku produkcja wyniesie 160 tys. urządzeń, w 2007 - 270
tys., a w 2008 planowane jest osiągnięcie docelowej wielkości produkcji - 360 tys. sztuk zmywarek
do naczyń.
Ocenia się, iż ok. 40 proc. materiałów, elementów i podzespołów do wytwarzania zmywarek
pochodzić będzie od polskich dostawców.
Zmywarki z Żarowa przeznaczone będą przede wszystkim na eksport, część z nich będzie

sprzedawana w Polsce. Obecnie w naszym kraju jest niski, wynoszący ok. 5 proc., poziom nasycenia
gospodarstw domowych tego typu urządzeniami (średnia w zachodniej Europie to 42 proc.).
Electrolux wierzy, że zainteresowanie zmywarkami w Polsce będzie systematycznie rosło.
Electrolux jest czołowym producentem sprzętu AGD na świecie. Do grupy należą tak znane marki,
jak AEG, Zanussi czy Husqvarna. Firma zatrudnia 87 tys. osób, pracujących w 23 zakładach
w Europie. Roczna wartość sprzedaży sięga 15 mld euro.
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