
 
 

  

  

INFORMACJA PRASOWA 

  

Bytów 3.12.2013|   DRUTEX WŚRÓD 20 NAJLEPSZYCH FIRM W POLSCE! 

 

 

 

DRUTEX S.A., największy producent okien i drzwi w Europie, poinformował, że firma 

została uhonorowana tytułem ,,Dobra Firma 2013”, przyznawanym przez dziennik 

,,Rzeczpospolita” w ramach corocznego rankingu Lista 2000. Tym samym DRUTEX 

znalazł się w gronie dwudziestu najdynamiczniej i najefektywniej rozwijających się 

polskich przedsiębiorstw. Firma jest jednocześnie jedynym przedsiębiorstwem z branży 

stolarki okienno-drzwiowej, które zdobyło niniejsze wyróżnienie w dotychczasowej 

historii rankingu. 

 

Tytuł "Dobrej Firmy" przyznawany jest co roku dwudziestu najlepszym polskim firmom 

spośród znajdujących się na "Liście 2000". Wyróżniane są nim prężnie rozwijające się 

przedsiębiorstwa, które najskuteczniej dostosowują swoją działalność do potrzeb rynku i które 

wyróżniają się najlepszymi wskaźnikami w zakresie dynamiki sprzedaży za ostatnie cztery 

lata, doskonałymi wskaźnikami rentowności oraz wzrostem aktywów i kapitałów. Zwycięzca 

oceniany jest również pod kątem potencjału przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju, którego 

miarę stanowią wskaźniki inwestycji oraz zadłużenia. 

 

Poza tytułem Dobra Firma DRUTEX awansował również o 64 miejsca (w stosunku do roku 

ubiegłego) na 712 pozycję w ramach Listy 2000, zajmując jednocześnie najwyższą pozycję ze 

wszystkich przedsiębiorstw z branży. Niniejszym przedsiębiorstwo umocniło swoją pozycję 

niekwestowanego lidera, firmy innowacyjnej, silnej i zdrowej pod względem biznesowym. 

 

Ranking Lista 2000 tworzony jest od 2002 roku, przy czym w pierwszej edycji uwzględniano 

w nim 1000 firm, następnie było to 1500 firm, zaś dopiero od 2004 roku regularnie 

wyróżnianych jest 2000 przodujących w Polsce przedsiębiorstw. 

 

 

„Cieszę się, że DRUTEX po raz kolejny znalazł się w tak prestiżowym rankingu dwudziestu 

najprężniej rozwijających się firm w Polsce. Biorąc pod uwagę fakt, że w kraju funkcjonują 

tysiące dużych firm, obecność w rankingu jest nie lada zaszczytem. Wyróżnienie ma dla nas 

tym większą wartość, że zostało ono nam przyznane po raz czwarty z rzędu, co w czasach 

spowolnienia gospodarczego jest ogromnym osiągnięciem, na jakie stać tylko najlepszych. 

Jednocześnie, DRUTEX jako jedyny w gronie laureatów reprezentuje branżę stolarki okienno-

drzwiowej, co potwierdza naszą doskonałą kondycję i skuteczność realizowanej strategii.” – 

powiedział Leszek Gierszewski, Prezes DRUTEX S.A. 

 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 2 grudnia w redakcji ,,Rzeczpospolitej” w 

Warszawie, a wyróżnienia zwycięzcom wręczał Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz 

Piechociński.  
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INFORMACJE DLA MEDIÓW 

DRUTEX S.A. 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 Bliskim Wschodzie.   

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

z aluminium i drewna, jak również rolety.  Firma, jako jedna  

z niewielu w branży, jest również producentem szyb zespolonych oraz wytwarza własne 

profile PVC - GL System. Obecnie potencjał przedsiębiorstwa pozwala na produkcję 5000 

okien na dobę, co czyni firmę niekwestionowanym liderem w branży stolarki  

w Europie. Jednocześnie produkty firmy charakteryzują się zaawansowaniem 

technologicznym i innowacyjnością, dzięki czemu wyznaczają standardy na 

międzynarodowym rynku stolarki i odpowiadają wymaganiom klientów. 

Produkty znajdują uznanie w oczach nabywców, dzięki doskonałym rezultatom w zakresie 

energooszczędności jak również nowoczesnemu designowi i ponadprzeciętnej 

funkcjonalności, co jest odzwierciedlone w licznych nagrodach i wyróżnieniach, takich jak: 

Złoty Laur Klienta, Ambasador Polskiej Gospodarki, Filar Polskiej Gospodarki, Lider 

Polskiego Biznesu, Solidna Firma, Top Builder, Diament Forbesa, Medal Europejski, Gazele 

Biznesu, EU Standard, Kryształowy Profil, Dobra Firma, Zielona Marka i wiele innych.  

W Bytowie, gdzie znajduje się siedziba firmy, jest również centrum logistyczne Spółki 

dysponujące flotą ponad 170 nowoczesnych pojazdów, dzięki czemu,  

w połączeniu ze sprawnością działania, firma zapewnia najkrótsze na rynku terminy realizacji 

zamówień (do 7 dni w całej Europie), co zdecydowanie wyróżnia firmę  na rynku. 

W 2012 roku firma osiągnęła przychód na poziomie ponad 438 mln zł, a działalność 

eksportowa firmy sięgnęła ponad 50%. Firma jest jednym z największych pracodawców  

w województwie i zatrudnia  ok. 1850 osób. Dynamiczny wzrost przychodów  

i zatrudnienia jest wynikiem rosnącego popytu na produkty firmy. Obecnie DRUTEX 

realizuje jedną z najważniejszych inwestycji w historii firmy, związaną z budową 

Europejskiego Centrum Stolarki. Pierwszy etap inwestycji wart ok. 200 mln zł zakończy się  

na początku 2013 roku i pozwoli firmie na podwojenie mocy produkcyjnych, dzięki czemu 

przedsiębiorstwo umocni swoją pozycje na rynku i jeszcze szybciej będzie w stanie reagować 

na potrzeby klientów. 
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DRUTEX S.A. jest również firmą społecznie odpowiedzialną, a polityka społecznej 

odpowiedzialności biznesu jest wpisana w strategię działania firmy. Spółka angażuje się  

w akcje mające na celu wspieranie potrzebujących. DRUTEX wspiera m.in. Fundację 

Kiwanis, pomagając dzieciom chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej  

i życiowej. Firma pomogła również podopiecznym Fundacji „Równe Szanse” Dariusza 

Michalczewskiego. Poza tym angażuje się w lokalne inicjatywy. Dzięki temu dziś, DRUTEX 

postrzegany jest jako firma rzetelna, uczciwa i otwarta na potrzeby społeczeństwa. 

 

 

 

 

 

 

 


