
 
 

  

 

INFORMACJA PRASOWA 

  

Bytów 17.03.2014 |  OKNA DRUTEX Z NAJNOWSZYMI FOLIAMI RENOLIT 

EXOFOL PX 

 

 

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

wprowadziła do swojej oferty nowej generacji folię Renolit Exofol PX, wyróżniającą się 

lepszą odpornością na warunki atmosferyczne oraz większą trwałością niż wszystkie do 

tej pory znane rozwiązania. Jednocześnie DRUTEX jest pierwszym producentem 

stolarki w Polsce i  jednym z pierwszych w Europie, który stosuje do swoich produktów 

tę nowoczesną folię zewnętrzną . 

 

  

Kolorowe znaczy modne 

 

Epoka czarno-białej telewizji, szarości na ulicach, kamuflowania wyglądu pod ciemnymi 

ubraniami minęła już dobrych kilkanaście lat temu. Teraz króluje bogactwo kolorów i 

kształtów tak w świecie mody, motoryzacji, aranżacji wnętrz jak i okiennych wariacji. Barwa 

odgrywa rolę tak w przypadku naszego osobistego wizerunku, zwyczajów konsumenckich jak 

i samopoczucia oraz nastroju. A kolorowa stolarka, różne barwy od wewnątrz a różne z 

zewnątrz, nietuzinkowa i śmiała kolorystyka jest trendy i może stanowić idealne uzupełnienie 

aranżacji wnętrz. Perfekcyjnie dobrana barwa okien w mieszkaniu może komponować się z 

jego wykończeniem i dodatkami. Dlatego tak ważne jest, żeby przywiązywać uwagę do 

koloru naszych okien i nie bać się w tym zakresie eksperymentowania, bo nowoczesne 

technologie we współczesnej stolarce pozwalają uwolnić wyobraźnię w tym zakresie. 

Odpowiedzią na te trendy stanowi wprowadzona przez DRUTEX nowej generacji folia 

Renolit Exofol PX, która jest pierwszą tego rodzaju okleiną zewnętrzną na polskim rynku 

zapewniającą większą żywotność stolarki, a tym samym lepszą estetykę przez lata. 

 

 

Lepsze pochłanianie promieniowania UV, czyli większa trwałość 

 

Nowa folia RENOLIT EXOFOL PX zawiera udoskonalony poliakrylan, który jako 

transparentna warstwa kryjąca chroni zarówno wierzchnią barwę jak również folię bazową 

polepszając tym samym odporność folii na warunki atmosferyczne i poprawiając jej 

żywotność. Dzięki temu folia będzie nam służyć latami bez utraty swoich właściwości. 

 

Nowa folia stworzona została na bazie udoskonalonych surowców w nowej rewolucyjnej 

formule wolnej od  plastyfikatora PVC. W tradycyjnych preparatach, migracja plastyfikatora 

odgrywa ważną rolę w degradacji produktu. Skuteczne jej wyeliminowanie znacznie 

poprawia żywotność produktu. RENOLIT EXOFOL PX wykorzystuje specjalnie opracowany 

do tego produktu akryl, zawierający bardziej efektywne absorbery UV, które nie tracą 



 
 

  

właściwości z powodu migracji plastyfikatora, co jest problemem w przypadku 

standardowych folii. Ta zaleta stanowi jeden z największych atutów folii nowej generacji. 

 

RENOLIT EXOFOL PX wykorzystuje wiele dodatkowych pigmentów zarówno w przypadku 

folii bazowej jak i barwionej, które zmniejszają gromadzenie się ciepła i zapewniają lepszą 

stabilność koloru, co wpływa na eliminację problemu blaknięcia koloru.  

 

Folia wyróżnia się więc większą wytrzymałością powierzchni odpornej na działanie 

większości substancji chemicznych i dającej się łatwo utrzymać w czystości. Folia utrzymuje 

swe walory kolorystyczne praktycznie niezmienione w czasie całego okresu eksploatacji. 

 

Więcej koloru w oknach  
 

DRUTEX już dziś oferuje gamę 30 kolorów: od drewnopodobnych brązów, przez modne 

szarości, a nawet czerwienie czy zielenie. Nowa folia RENOLIT EXOFOL PX będzie więc 

dostępna w bogatej gamie kolorystycznej najbardziej popularnych wzorów drewnopodobnych 

i jednolitych kolorów w zależności od preferencji Klienta. W tym przypadku bogata paleta 

kolorów pozwala na indywidualne dostosowanie stolarki do stylu i charakteru  każdego 

budynku. Nowoczesne rozwiązania technologiczne stanowią odpowiedź właśnie na 

zapotrzebowanie rynku na nowoczesność, innowacyjność, w tym wypadku również 

niekonwencjonalne pomysły w zakresie kolorystyki stolarki.  

 

Sprawdzona jakość 

 

RENOLIT EXOFOL PX spełnia m.in. wymogi RAL-GZ 716/1 i wyróżnia się lepszymi 

parametrami w prawie wszystkich kryteriach określonych jako standardy branżowe.  

 

“Oferujemy okna na całym świecie, w różnych strefach klimatycznych, dlatego tak ważne jest 

by spełniały one najwyższe wymagania pod względem jakości. Trwałość koloru jest jednym z 

większych wyzwań dla producentów stolarki. Zdajemy sobie sprawę z rosnących oczekiwań 

Klientów, dlatego nowa folia jest odpowiedzią na ich potrzeby w zakresie modnej 

kolorystycznie stolarki, która będzie doskonałym rozwiązaniem zarówno dla naszych Klientów 

na Sycylii jak i w Szwecji przy kole podbiegunowym.” – mówi Bogdan Gierszewski, Dyrektor 

ds. Produkcji DRUTEX S.A. 

 

 

Folia nowej generacji stosowana jest w produktach DRUTEX od 1 marca 2014 roku. 
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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 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, 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. 
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