




SSN – Stowarzyszenie Stal Nierdzewna

...to nowe stowarzyszenie
� branży stali nierdzewnych

� siedziba: Katowice

� w trakcie rejestracji� w trakcie rejestracji

� członkowie: firmy handlowe oraz osoby fizyczne 

� 15 zadeklarowanych członków-firm

� zrzeszenie firm reprezentujących ok. 80% obrotu stalą 

nierdzewną w Polsce



SSN realizuje swoje cele m.in. poprzez:

� promocję

� gromadzenie informacji rynkowej

� prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej

� współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami

� świadczenie doradztwa� świadczenie doradztwa

� integrację stowarzyszonych podmiotów 

� kształtowanie zasad uczciwej konkurencji

� opiniowanie, inspirowanie otoczenia gospodarczego

� ... kontynuujemy wieloletni dorobek naszego środowiska  



Stale nierdzewne w architekturze współczesnej

dlaczego stale nierdzewne w sektorze ABC 
� wybór firm członkowskich SSN

� sektor zyskuje na znaczeniu

� aplikacje są „widoczne” i medialne� aplikacje są „widoczne” i medialne

� atrakcyjność i innowacyjność

� wymierna wartość rynkowa

� duży dorobek i potencjał



Zalety stali nierdzewnych dla sektora ABC

Produktowe
� estetyka

� trwałość

� odporność korozyjna

Handlowe
� „względnie drogi”

� lekka waga

� niski koszt życia produktu � odporność korozyjna

� łatwość utrzymania

� odporność ogniowa

� „eco”

� niski koszt życia produktu 

– LCC

� pełna wartość złomowa



Wielkość sektora ABC w Polsce 2011  (szacunek)
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Zał: Sektor ABC ok. 17% zużycia



Sektor ABC w Polsce 2011-2015 (szacunek)
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2011 – wzrost sektora ABC na świecie – 7%, Chiny – 15%
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2012 - 2015 wzrost sektora ABC na świecie -3,5%. JM: w Polsce – 8%



Oferta branży dla sektora ABC, ale...

Potencjał
� Doskonały materiał

� Szeroka wiedza, doświadczenie, dostępna informacja

� Kompetentni pracownicy

Stan faktycznyStan faktyczny
� Mało rozwinięte przetwórstwo dedykowane sektorowi ABC

� Niewielkie zainteresowanie sektora stalami nierdzewnymi

Konieczność
� Dotarcie i zainteresowanie hermetycznych środowisk

� Zwalczanie przyzwyczajeń, „otwarcie oczu”...

� Promowania stali nierdzewnych wśród architektów, projektantów, inwestorów
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