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Globalne procesy związane z oszczędnością energii, ekologią, wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii i jakością produktów coraz częściej mają decydujący 

wpływ na podejmowane przez klientów decyzje zakupowe. Znaczenie kwestii 

związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie uszczelniania, w tym przede 

wszystkim technologii sprzyjających środowisku, będzie rosło jeszcze dynamiczniej w 

przyszłości. DRUTEX już dziś wychodzi naprzeciw potrzebom rynku i stosuje 

nowoczesne technologie  proekologiczne w swoich produktach będąc jednocześnie 

największym w Polsce odbiorcą bezrtęciowego szczeliwa IGK 130.  

 

 

Okna bez rtęci 

 

Rynek mas uszczelniających i klejących do produkcji szyb zespolonych ulega w ostatnich 

kilku latach ciągłym przemianom. Te przemiany mają zasadniczy wpływ na przemysł 

przetwórstwa szkła i produkcji szyb zespolonych, a to z kolei w sposób pośredni wpływa na 

cały rynek okien i drzwi w Europie. Stąd, nie lada wyzwaniem jest tworzenie okien z 

komponentów sprzyjających poszanowaniu środowiska.  

 

Bezrtęciowe szczeliwo IGK 130 – oferowane z płynnym lub gęstym (w postaci pasty) 

katalizatorem – nie straciło niczego ze swoich parametrów wytrzymałościowych i 

technicznych. Spełnia nie tylko podstawowe wymagania opisane normami EN 1279, czy 

CEKAL ale również pozytywnie przechodzi jeden z najtrudniejszych testów związanych z 

ekspozycją szczeliwa na UV, przeprowadzanym przez Instytut TNO. IGK 130 jest 

dwuskładnikową, niezawierającą rozpuszczalników masą uszczelniającą i klejącą, 

opracowaną specjalnie do uszczelniania i łączenia termoizolacyjnych szyb zespolonych  i w 

przypadku DRUTEX-u jest stosowany do szkła i ramek dystansowych. Jego właściwości 

pozwalają zachować doskonałe parametry okna w zakresie energooszczędności i przyjazności 

dla środowiska. Dzięki temu okna DRUTEX-u są bezpieczne dla zdrowia i odpowiadają na 

wyzwania ekologii. 

 

Przy produkcji własnych szyb zespolonych i potencjale produkcyjnym pozwalającym na 

wytwarzanie 5000 okien dziennie, tego rodzaju polityka związana z eliminacją szkodliwej 

rtęci jest kwestią kluczową dla środowiska i zdrowia. 

 

„Dziś DRUTEX jest największym odbiorcą szczeliwa IGK 130, co potwierdza, że stolarka 

jest wysokiej jakości i nie zawiera szkodliwych dla zdrowia składników. Zgodnie z badaniami 

przeprowadzonymi przez Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, IGK 130 wykazuje 



 
 

  

najniższą zawartość rtęci < 1 ppm (1ppm=1/10
6
).

1
  W przypadku stosowania składnika IGK 

130 w produktach DRUTEX-u eliminujemy w ten sposób substancje niebezpieczne, które 

generują dodatkowo ogromne koszty zdrowotne i środowiskowe związane ze 

skomplikowanym procesem utylizacji materiałów zawierających rtęć.” – mówi Bogdan 

Gierszewski, Dyrektor ds. produkcji DRUTEX S.A. 

 

„W 2009 r. koncern IGK wyprodukował  nowy typ szczeliwa poliuretanowego, które nie 

zawiera rtęci (tzw. bezrtęciowe) pod nazwą IGK 130.  Od samego początku DRUTEX 

korzysta z wdrożonej przez nas technologii uszczelniania bezrtęciowego, co oznacza, że okna 

firmy spełniają najbardziej rygorystyczne normy i są pozbawione zawartości tego 

niebezpiecznego pierwiastka. Cieszę się, że firma , taka jak  DRUTEX, a więc lider w branży 

stolarki w Europie, jest świadomy i wdraża rozwiązania proekologiczne. Wierzę, że podobnie 

jak systemy energooszczędne również stolarka ekologiczna będzie wyzwaniem przyszłości, a 

to oznacza, że DRUTEX w tym zakresie już ma przewagę.” – dodaje Szymon Nadzieja 

przedstawiciel dystrybutora firmy IGK 

 

 

Tajemnica materiału pierwotnego 

 

Materiał w 100% pierwotny jest wykorzystywany przez niewielu producentów profili okienno 

– drzwiowych. DRUTEX należy do wąskiej elity firm, które wytwarzają swoje produkty 

wyłącznie z materiału pierwotnego, w związku z czym profile PVC marki GL System są 

wysokiej jakości, trwałe, odporne na wypaczenia i zachowują ponadprzeciętne parametry w 

zakresie energooszczędności i bezpieczeństwa. Racjonalna gospodarka odpadami jest dla 

firmy priorytetem, ponieważ ma bezpośredni wpływ na jakość produktów. Dzięki temu dziś 

okna IGLO ENERGY wyróżniają się o 100% lepszy, współczynnikiem przenikalności 

cieplnej aniżeli wymaga tego rynek.  

 

Dodatkowo, profile GL System są stabilizowane przyjaznymi środowisku związkami 

wapniowo-cynkowymi, dzięki czemu firma promuje zachowania proekologiczne.  

 

 

Ekologia i energooszczędność idą w parze 

 

Najnowszy system DRUTEX-u okna IGLO ENERGY wyróżniają się przede wszystkim 

wysokim stopniem energooszczędności, estetyką i doskonalą funkcjonalnością. System 

wyznacza nowe standardy w zakresie efektywności energetycznej na światowym rynku 

stolarki. Zaawansowana technologia, związana z innowacyjnym systemem uszczelnienia ze 

spienionego EPDM,  umożliwiła osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła na poziomie 

zaledwie Uw=0,6 W/(m²K)
2
, co czyni produkt niekwestionowanym liderem w zakresie 

energooszczędności. Dzięki tak niskim parametrom okno jest idealnym rozwiązaniem 

również dla budynków pasywnych i energooszczędnych odpowiadających wymaganiom 

                                                 
1
 Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach w 2012 r.  

2
 dla okna o wymiarach 1230mm x1480mm zgodnie z badaniami instytutu CSI w Czechach 



 
 

  

zrównoważonego budownictwa. Okno IGLO ENERGY to również inwestycja w ekologię. 

Wykonane z wysokiej jakości profile GL System – z materiału pierwotnego i bezrtęciowe to 

wyraz poszanowania środowiska. Wniosek jest taki, że nie trzeba iść na kompromis w 

zakresie ekologii i izolacji termicznej. IGLO ENERGY spełnia obydiwe te cechy. 
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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 Dalekim Wschodzie.   

W swojej ofercie DRUTEX posiada oprócz produktów z PVC, 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 dziennie, 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. 

Spółka jest firmą nowoczesną, stosującą w procesie produkcyjnym najnowsze rozwiązania 

technologiczne dopasowane do oczekiwań 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.  

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

logistyczne Spółki dysponujące flotą ponad 160 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  ponad 1700 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. Inwestycja warta ok. 200 mln zł zakończy się jesienią br. i pozwoli firmie na 

podwojenie swoich mocy produkcyjnych, dzięki czemu przedsiębiorstwo umocni swoją 

pozycje na rynku i jeszcze szybciej będzie w stanie reagować na potrzeby klientów. 

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

odpowiedzialności biznesu jest wpisana w strategie 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 czy też angażuje się w lokalne inicjatywy. Dzięki temu dziś, DRUTEX 

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

 

 

 

 


