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Bytów 29.10.2013 GRAFITOWA USZCZELKA EPDM TYLKO W OKNACH 

DRUTEX-u 

 

 

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

wprowadziła do swojej stolarki PVC nową linię uszczelek EPDM renomowanej firmy 

Semperit. Nowa grafitowa uszczelka (kolor RAL 7024) stanowi nowość na europejskim 

rynku i jest dostępna wyłącznie w ofercie DRUTEX S.A.  

 

 

Nowy kolor – grafit 

Wprowadzenie grafitowej barwy do systemu uszczelnienia stanowi wyraz rosnących 

oczekiwań Klientów wobec wysokiej jakości i coraz bardziej zindywidualizowanej stolarki. 

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na szarości w oknach, DRUTEX postanowił wyjść 

naprzeciw potrzebom rynku.  

Firma poszerzając gamę uszczelek EPDM oferuje już dziś uszczelki w kolorze: grafitowym, 

czarnym i białym w zależności od preferencji odbiorców. 

 

 

Zalety uszczelek EPDM 

Własności uszczelki EPDM, produkowanych na bazie naturalnego kauczuku, w 

przeciwieństwie do uszczelek z tworzyw sztucznych (TPE), zapewniają ich wysoką trwałość i 

szczelność.EPDM jest materiałem wyróżniającym się doskonałymi właściwościami 

fizycznymi i eksploatacyjnymi, dzięki  czemu znalazł zastosowanie w wielu dziedzinach 

przemysłu.  

Głównymi zaletami uszczelek EPDM jest odporność na starzenie, oporność na zmienne 

warunki atmosferyczne, w tym na niskie i wysokie temperatury. Uszczelki te są ponadto 

odporne na działanie innych czynników atmosferycznych, takich jak promieniowanie UV, 

wilgoć, para wodna, ciepło itd. i gwarantują niezrównaną elastyczność i długotrwałą 

szczelność przy temperaturach pracy od -40 °C do +100 °C.  Zapewniają one wysoki poziom 

uszczelnienia nawet w krytycznych punktach okna, jak naroża. 

Dzięki doskonałym właściwościom mechanicznym oraz wysokiej sprężystości profili 

uszczelniających zapewniających szybki powrót do pierwotnego kształtu, uszczelki EPDM 

nie pękają oraz charakteryzują się dużą wytrzymałością przy rozciąganiu, zrywaniu lub 

ściskaniu.  

Uszczelnienie z EPDM to również inwestycja w estetykę, bowiem uszczelki nie powodują 

przebarwień w kontakcie z lakierami i tworzywami sztucznymi. 

 

 

Europejska nowość 

Uszczelka EPDM w kolorze grafitowym wprowadzona przez DRUTEX to całkowita nowość 

na europejskim rynku stolarki. Grafitowy kolor uszczelnienia doskonale komponuje się z 



 
 

  

aktualnymi trendami w zakresie wyboru barwy okien. Wysoka jakość materiału, z jakiego 

wykonane jest uszczelnienie wpływa natomiast na jego wysokie właściwości uszczelniające. 

Nowa uszczelka jest stosowana w systemach IGLO z PVC.  
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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 Bliskim 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 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  ponad 1840 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  z końcem 2012 r. 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. 

 

 

 

 


