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Bytów 18.11.2013 SZKŁO PRIVA LITE W OKNACH DRUTEX 

 

 

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

wprowadziła do swojej oferty nowoczesne szkło laminowane PRIVA LITE 

umożliwiające natychmiastową zmianę ze stanu przeźroczystego na matowy bez utraty 

ilości światła. Nowoczesna technologia zastosowana w oknach DRUTEX została 

przygotowana we współpracy z renomowaną firmą Saint-Gobain Glass. 

 

PRIVA-LITE jest szkłem laminowanym, w którym umieszczono folię zawierającą ciekłe 

kryształy (LC). Pod wpływem pola elektrycznego (100 VAC) ciekłe kryształy ulegają 

uporządkowaniu, a szkło staje się przezierne. Po odcięciu dopływu prądu szkło wraca do 

wyglądu matowego: chroni przed niepożądanymi spojrzeniami, dając poczucie pełnej 

prywatności, a zarazem przepuszcza światło (jest szkłem półprzeziernym). 

 

Główne korzyści szkła PRIVA LITE tkwią przede wszystkim w jego: przezierności, 

optymalizacji przestrzeni, gwarancji prywatności, komunikacji,. Jest to bowiem aktywne 

szkło, które zmienia się z przeziernego na przejrzyste nie powodując przy tym utraty 

przepuszczalności światła słonecznego bądź sztucznego, dzięki czemu uzyskujemy 

optymalizację przestrzeni. 

PRIVA LITE może występować zarówno jako szklenie pojedyncze jak i w pakiecie   

z dowolnym panelem innego szkła np:  powłokowego,  kuloodpornego,  ogniowego,  

warstwowego itd. 

Nowatorskie rozwiązanie zostało stworzone z myślą o takich zastosowaniach jak np. okna i 

elewacje w postaci szyb pojedynczych i zespolonych, ale również ścianki, drzwi stałe i 

przesuwne w salach szkoleniowych czy konferencyjnych. Własności rozpraszające ciekłych 

kryształów pozwalają na zastosowanie szkła PRIVA LITE również w ekranach do rzutników. 

 

 „Stolarka wyposażona w szkło PRIVA LITE to doskonałe rozwiązanie dla ludzi ceniących 

sobie prywatność i komfort. Zmiana przezierności w zależności od potrzeb pozwala  

w specyficzny sposób zarządzać prywatnością. Cieszę się, że dziś DRUTEX wprowadzając do 

oferty szkło PRIVA LITE wyznacza nowe trendy na rynku. Nowoczesne szkło oferujemy 

zarówno do naszej stolarki PVC jak również z aluminium i drewna. To kolejny krok 

udowadniający, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów.” – powiedział Bogdan 

Gierszewski, Dyrektor ds. Produkcji DRUTEX S.A. 

Debiut okna IGLO ENERGY wyposażonego w szkło PRIVA LITE miał miejsce na 

tegorocznych targach BATIMAT w Paryżu. Nowoczesna stolarka z innowacyjnym  



 
 

  

szkleniem przyciągała uwagę i zainteresowanie odwiedzających, którzy docenili jej 

zaawansowanie technologiczne i ponadprzeciętne właściwości. 
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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, 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. 

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  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. 

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. 

 

 

 

 


