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czas na biznes kabiny dla palaczy

Rynek nie znosi pró!ni. Czasem impulsem 
do powstania jego nowego segmentu jest 
liberalizacja przepisów w jakim" zakresie, 
w innych przypadkach ich zaostrzenie. 
Przyk#adem mocy sprawczej tych drugich 
uwarunkowa$ by#a nowelizacja przepisów 
antynikotynowych. Dzi%ki niej niszowy segment 
specjalistycznych wiat i kabin dla palaczy w ko$cu 
otrzyma# swoje przys#owiowe 5 minut. Bior&c 
pod uwag% kilkumilionow& rzesz% osób, które nie 
mog& lub nie chc& zerwa' ze swoim na#ogiem, 
oraz ogromn& liczb% potencjalnych miejsc, gdzie 
kabiny takie mo!na ustawi', rynek ten wydaje si% 
wart zainteresowania.

Sprawdzimy, jak bardzo jest perspektywiczny, z jakimi kosztami wi&!e 
si% dzia#alno"' na nim i czy daje on szans% na atrakcyjne zyski.

Charakterystyka rynku

Rynek profesjonalnych i zaawansowanych technicznie mobilnych kabin 
dla palaczy jest bardzo m#ody. Powsta# on w odpowiedzi na wprowadzon& 
w !ycie ustaw% z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie Ustawy o ochronie 
zdrowia przed nast%pstwami u!ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz 
ustawy o Pa$stwowej Inspekcji Sanitarnej. Ta tzw. ustawa antynikotynowa 
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rozszerzy!a zakaz palenia o praktycznie wszystkie miejsca publiczne i "rod-
ki transportu publicznego. Zakazem tym obj#te s$ m.in. taksówki, samo-
chody s!u%bowe, tramwaje, autobusy, przystanki komunikacji miejskiej, 
miejsca zabaw i wypoczynku, szko!y, zak!ady opieki zdrowotnej, placówki 
o"wiatowe oraz w niektórych przypadkach firmy i lokale gastronomiczne. 
W przypadku tych ostatnich ustawodawca dopuszcza mo%liwo"& palenia 
w jednej z wydzielonych do tego celu sal, je%eli restauracja ma ich co naj-
mniej dwie. Musi by& ona jednak zamkni#ta i odpowiednio wentylowana. 
Je%eli lokal jest mniejszy ni% 100 m2, w!a"ciciel musi okre"li&, czy przeznacza 
go w ca!o"ci dla osób pal$cych, czy niepal$cych. Mo%e tak%e wydzieli& od-
dzieln$ palarni# np. w piwnicy lub na zewn$trz obiektu, z tym %e musi by& to 
pomieszczenie trwale oddzielone od pozosta!ych, zamkni#te, wyposa%one 
w automatycznie zamykane drzwi, z wentylacj$ zapewniaj$c$ co najmniej 
25-krotn$ wymian# powietrza w ci$gu godziny i systemem specjalnych fil-
trów. Takie palarnie mog$ równie% powstawa& m.in. w hotelach, na dwor-
cach i na portach lotniczych, w firmach itp. Ca!kowitym zakazem palenia s$ 
obj#te natomiast placówki o"wiatowe i zdrowotne.

Wprowadzenie restrykcyjnych zapisów nowej ustawy spowodowa!o 
prawdziwy boom na rynku kabin dla palaczy. Ich producenci i dystry-
butorzy zwi#kszyli obroty o ponad 200%. Coraz wi#cej firm, urz#dów, 
miejsc u%yteczno"ci publicznej sk!ada zamówienia na przeno"ne kabi-
ny, które s$ znacznie ta'sze ni% urz$dzenie palarni wed!ug restrykcyj-
nych wymogów ustawy. Poza tym zajmuj$ one znacznie mniej miejsca 
i w razie potrzeby mo%na je dowolnie przenosi& i ustawia&. Wynajmem 
kabin coraz bardziej zainteresowani s$ organizatorzy targów, konferen-
cji, eventów itp. Grup$ klientów, która najliczniej zamawia takie urz$-
dzenia, s$ w!a"ciciele lokali gastronomicznych. Z racji tego, %e jest to 
równie% najliczniejsza grupa odbiorców kabin, jest ona tak%e najbardziej 


