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DRUTEX S.A., jeden z największych producentów okien i drzwi w Europie ogłosił, że  
produkty firmy - okno IGLO 5 oraz IGLO 5 Classic -  zostały uhonorowane prestiżową 
nagrodą Top Builder 2012 jako najlepsze i najbardziej innowacyjne produkty roku 
2011. 
 
Statuetki Top Builder przyznawane są przez Radę Programową i Redakcję miesięcznika 
,,Builder” za innowacyjne, wiodące produkty i rozwiązania w budownictwie zgodne z 
wymaganiami budownictwa zrównoważonego, zapewniające wysoką jakość i 
bezpieczeństwo wznoszonych obiektów budowlanych. 
 
Kapituła IV Edycji tego prestiżowego konkursu, podobnie jak w roku poprzednim, doceniła 
okna IGLO 5 oraz IGLO 5 Classic za nowoczesność w zakresie designu, 
energooszczędności oraz funkcjonalności rozwiązań. Rewolucyjne parametry termiczne 
produktów firmy DRUTEX S.A. odpowiadają na współczesne wyzwania klienta w zakresie 
izolacyjności cieplnej, gwarantując komfort cieplny i mniejsze rachunki za ogrzewanie, zaś 
innowacyjne rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa stolarki potwierdzają ich 
niezawodność. 
 
Kolejny laur dla firmy DRUTEX SA potwierdza prawidłowość, że okna IGLO 5 oraz IGLO 5 
CLASSIC wyróżniają się najwyższą jakością wśród markowych produktów, a wprowadzane 
przez Spółkę nowe rozwiązania technologiczne znajdują uznanie klientów oraz 
profesjonalistów i ekspertów z branży.  

 „Statuetka Top Builder jest przyznawana w dowód uznania dla wysokiej jakości, 
nowoczesności, funkcjonalności i desing-u naszej stolarki. Oceny dokonują eksperci z 
branży, ludzie szczególnie wymagający i mający wielkie oczekiwania w stosunku do 
innowacyjnych produktów. Stąd, cieszy mnie fakt, iż nasze okna, IGLO 5 oraz IGLO 5 
Classic, po raz kolejny zostały docenione w tym prestiżowym rankingu. ” – powiedział Leszek 

Gierszewski, Prezes DRUTEX S.A. 

 
 
 
 

 



  

  

 
Wysoką jakość okien IGLO 5 oraz IGLO 5 CLASSIC gwarantują profile GL SYSTEM, 
zaprojektowane przez DRUTEX S.A.. Wykonane są z pierwotnego materiału bazującego na 
stabilizacji wapniowo-cynkowej okna już w wersji standardowej są wyposażone w 
wzmocnienia stalowe w skrzydłach okiennych i ościeżnicach. Dzięki temu podwyższają 
statyczność i elastyczność profilu. Ponadto, okna IGLO 5 oraz IGLO 5 CLASSIC posiadają 
także okucia MACO Multi Matic KS z dwoma zaczepami antywywaźeniowymi oraz blokadą 
błędnego położenia klamki i podnośnik skrzydła, który zdecydowanie ułatwia eksploatację 
okna. Bezpieczeństwo okien firmy DRUTEX S.A. potwierdza certyfikat w klasie odporności 
antywyważeniowej WK2.  
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INFORMACJE DLA MEDIÓW 

 

DRUTEX S.A. (www.drutex.eu) jest największym  producentem 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 152 nowoczesnych pojazdów.  

W 2010 roku firma osiągnęła sprzedaż na poziomie 326 mln zł, 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:, Laur Klienta, Gazele Biznesu, EU Standard,  

Kryształowy Profil, Ambasador Polskiej Gospodarki, Dobra Firma, Zielona Marka, Medal 

Europejski, Top Builder 2011, Filar Polskiej Gospodarki, Lider Polskiego Biznesu, Solidna 

Firma, Diament Forbesa i wiele innych.  
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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. 

 

 

 

 

 


