
  

  

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Bytów  24.11.2011|  DRUTEX PONOWNIE NA MEDAL  
 

 

 
 

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

została uhonorowana Medalem Europejskim w XXII edycji konkursu organizowanego 

przez Business Centre Club przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i 

Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą 

w Brukseli.  

Kapituła Medalu Europejskiego doceniła wysoki poziom wytwarzanej przez Drutex stolarki z 

PVC - IGLO 5 oraz IGLO 5 Classic jak również ich innowacyjność i zaawansowanie 

technologiczne. 

 

Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom 

europejskim. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć 

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



  

  

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez 

firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i 

przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, zwiększenie zainteresowania 

wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców, wzrost 

zainteresowania konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej 

„Cieszę się z tak prestiżowego wyróżnienia, 

które świadczy o sile marki DRUTEX oraz bezkompromisowości produktów firmy pod 

względem ich wysokiej jakości, funkcjonalności oraz estetyki. Wyróżnienie to jest dla nas 

dowodem uznania za doskonalenie naszej stolarki, inwestycje w jej zaawansowanie 

technologiczne oraz potwierdzeniem, że nasze produkty spełniają, a nawet wyprzedzają, 

standardy europejskie. Nagroda cieszy tym bardziej, że jest przyznana po raz kolejny, co 

świadczy o niesłabnącej pozycji marki DRUTEX.” – powiedział Leszek Gierszewski, Prezes 

DRUTEX S.A.  

Gala finałowa XXII edycji konkursu Medal Europejski odbyła się 9 listopada br, w Salach 

Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. 
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INFORMACJE DLA MEDIÓW 

 

DRUTEX S.A. (www.drutex.eu) 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 ciągu kilkunastu lat istnienia Spółka osiągnęła  pozycję wiodącego   

producenta stolarki otworowej zarówno w Polsce jak i w Europie. 

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

logistyczne Spółki dysponujące flotą ponad 152 nowoczesnych pojazdów.  

W 2010 roku firma osiągnęła sprzedaż na poziomie 326 mln zł, a działalność eksportowa 

firmy sięgnęła 50%. 
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W swojej ofercie DRUTEX posiada oprócz produktów z PVC, również okna, drzwi i fasady z 

aluminium i drewna, jak również rolety.  Spółka jest firmą nowoczesną, stosującą w procesie 

produkcyjnym najnowsze rozwiązania technologiczne dopasowane do oczekiwań Klientów. 

Produkty znajdują uznanie w oczach nabywców, co jest odzwierciedlone w licznych 

nagrodach i wyróżnieniach, takich jak:, Laur Klienta, Gazele Biznesu, EU Standard,  

Kryształowy Profil, Ambasador Polskiej Gospodarki, Dobra Firma, Zielona Marka, Medal 

Europejski, Top Builder 2011, Filar Polskiej Gospodarki, Lider Polskiego Biznesu, Solidna 

Firma, Diament Forbesa 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. 

 

 

 

 

 


