
 
 

  

 

 
  

Bytów 05.06.2014  MEDAL EUROPEJSKI DLA DRUTEX-u 
 

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

produkty firmy zostały nagrodzone prestiżowym wyróżnieniem Medal Europejski 2014. 

To już kolejny tytuł potwierdzający wysoką jakość oraz niezaprzeczalną reputację 

produktów firmy wśród klientów europejskich. 
 

Medal Europejski przyznawany jest od 14 lat. Celem tego projektu jest między innymi 

wyróżnienie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie 

Polski, a także wzbudzenie zainteresowania standardami i przepisami obowiązującymi w Unii 

Europejskiej. Nominowana usługa lub wyrób musi spełniać wymagane prawem normy, mieć 

odpowiednie licencje oraz patenty. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty. 

Dotychczas w dwudziestu czterech edycjach przyznano ponad 4 tys. Medali Europejskich. 

Coroczna inicjatywa o charakterze niekomercyjnym  stanowi rekomendację dla 

uhonorowanych produktów wystawioną przez Business Centre Club przy wsparciu 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz jedną z najważniejszych dla przedsiębiorców 

instytucji w Unii Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny z siedzibą w 

Brukseli. 

„Medal Europejski to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych 

przedsiębiorcom i osobom spoza biznesu w Polsce.  Nagroda jest dla nas tym bardziej istotna, 

że przyznawana jest przez grono niezależnych ekspertów, w tym Komitet Ekonomiczno-

Społeczny Unii Europejskiej. Cieszę się, że nasz nowoczesny system IGLO został doceniony 

jako produkt spełniający europejskie standardy, odpowiadający na potrzeby współczesnego 

Klienta, po prostu stworzony na miarę innowacyjnej gospodarki.” – powiedział Leszek 

Gierszewski, Prezes DRUTEX S.A. 

Uroczyste wręczenie Medalu odbyło się 4 czerwca w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w 

Warszawie. 
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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. 

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. 

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

logistyczne Spółki dysponujące flotą ponad 180 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 2013 roku firma osiągnęła przychód na poziomie 480 mln zł, a sprzedaż zagraniczna firmy 

sięgnęła ok. 70%. 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 
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realizuje jedną z najważniejszych inwestycji w historii firmy, związaną z budową 

Europejskiego Centrum Stolarki, wartą w sumie ok. 200 mln zł.. Pierwszy etap inwestycji  

firma planuje oddać w II kwartale  2014 roku, co pozwoli firmie na podwojenie mocy 

produkcyjnych. 

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. 

 

 

 

 

 

 


