
 

 

  

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Bytów  24.11.2010| DRUTEX ZŁOTYM SPONSOREM GALI ZŁOTE 
KACZKI. 

 

 

 

DRUTEX S.A.  jeden z największych producentów okien i drzwi w Europie ogłosił, że firma 

była złotym sponsorem tegorocznej edycji gali Złote Kaczki.  

23 listopada 2010 w Warszawie w Sali Kongresowej odbyło się uroczyste wręczenia nagród 

miesięcznika "Film", a gali przyświecał cel wyboru najlepszych z najlepszych.  To już  54 raz 

kiedy zostały wręczone Złote Kaczki, nazywane polskimi Oscarami. Statuetkę najlepszej 

aktorce sezonu 2009/2010 , Agacie Buzek,  wręczył Leszek Gierszewski Prezes Drutex-u. 

Ceremonię poprowadziła Grażyna Torbicka, a jej przebieg komentowali Tomasz Karolak i 

Arkadiusz Jakubik.  

Największym zwycięzcą tegorocznego plebiscytu okazał się film "Rewers", którego twórcom 

przypadły w udziale aż trzy nagrody, w tym dla najlepszej aktorki. Złota Kaczka dla 

najlepszego filmu przyznana została "Domowi złemu".  

Leszek Gierszewski, Prezes firmy, powiedział: „Gala miesięcznika "Film" to prestiżowa 

impreza, wysoka jakość, profesjonalizm oraz moc ogromnych pozytywnych emocji. Wobec 

tego to świetny pretekst, by nasze najlepsze okna zaistniały wśród najlepszych filmowych 

gwiazd. Nasze zaangażowanie w tak prestiżowe przedsięwzięcie jest wynikiem nie tylko jego 

doniosłości, ale przede wszystkim idei przyświecającej wyborowi zwycięzcy. To przecież 

wybór najlepszych z najlepszych. Stąd, nasze okna właśnie na wczorajszej uroczystości …To 

tylko tyle i aż tyle…” 
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INFORMACJE DLA MEDIÓW 

DRUTEX S.A.  (www.drutex.eu) jest jednym z największych producentów stolarki 

okienno- drzwiowej w Europie. Spółka rozpoczęła działalność w 1985 roku i  obecnie 

sprzedaje swoje produkty w większości krajów europejskich, USA, Kanadzie, Meksyku, 

Australii i na Dalekim Wschodzie.  W ciągu kilkunastu lat istnienia Spółka osiągnęła  

pozycję wiodącego  producenta stolarki otworowej zarówno w Polsce jak i w Europie. 

Siedziba firmy znajduje się w Bytowie, w woj. pomorskim. Tam też znajduje centrum 

logistyczne Spółki dysponujące flotą ponad 130 nowoczesnych samochodów.  

W 2009 roku firma osiągnęła 14% wyższy poziom przychodów w porównaniu do roku 

2008, a działalność eksportowa firmy sięgnęła 50%. 

W swojej ofercie DRUTEX posiada oprócz produktów z PVC, również okna, drzwi i fasady 

z aluminium i drewna, jak również rolety.  Spółka jest firmą nowoczesną, stosującą w 

procesie produkcyjnym najnowsze rozwiązania technologiczne dopasowane do oczekiwań 

Klientów. Produkty znajdują uznanie w oczach nabywców, co jest odzwierciedlone w 

licznych nagrodach i wyróżnieniach, takich jak: Filar polskiej gospodarki, Laur Klienta, 

Gazele Biznesu, EU Standard, Kryształowy Profil, Ambasador Polskiej Gospodarki, Dobra 

Firma, Zielona Marka i wiele innych. 

Celem firmy jest tworzenie najnowocześniejszych produktów, inwestycje w innowacyjne 

rozwiązania i budowanie dynamicznej sieci sprzedaży gwarantującej optymalizację 

podaży i procesów zaopatrzenia wciąż powiększającej się bazy klientów. 

 

 


