
 

 

  

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Bytów  18.11.2010| MEDAL EUROPEJSKI DLA DRUTEX-u 
 

 

 

DRUTEX S.A.  jeden z największych producentów okien i drzwi w Europie ogłosił, że produkty firmy  
zostały nagrodzone prestiżowym wyróżnieniem Medal Europejski 2010. To już kolejny tytuł 
potwierdzający wysoką jakośd oraz niezaprzeczalną reputację produktów firmy również wśród 
klientów europejskich. 
 
Medal Europejski to wyróżnienie przyznawane firmom, które poprzez swoje wyroby i usługi osiągają 
poziom europejskich standardów oraz zachęcają przedsiębiorców Unii Europejskiej do inwestowania 
na terenie Polski. Nominowana usługa lub wyrób musi spełniad wymagane prawem normy, mied 
odpowiednie licencje oraz patenty. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty. Liczą 
się więc tylko fakty.  
 
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 wyraz  prestiżu, wysokiej jakości oraz renomy naszych produktów i firmy. 

Nagroda jest dla nas tym bardziej istotna, że przyznawana jest przez grono niezależnych ekspertów, 

w tym Komitet Ekonomiczno-Społeczny Unii Europejskiej. Otrzymane wyróżnienie potwierdza, że po 

raz kolejny nasza praca oraz wytrwałośd w tworzeniu nowoczesnych produktów i inwestowaniu w ich 

doskonalenie zaowocowała docenieniem nas przez komisję profesjonalistów oraz wszystkich naszych 

klientów. Cieszę się, że nasze produkty spełniają, a nawet wyprzedzają wyobrażenia klientów o 

eleganckich, a zarazem funkcjonalnych oknach. ” – powiedział Leszek Gierszewski, Prezes DRUTEX 

S.A. 

Uroczyste wręczenie Medalu odbyło się 17 listopada w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w 

Warszawie. 

 
 

 

 
 

 



 

 

  

 

 

 

Więcej informacji: 
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Agnieszka Zagdan 
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INFORMACJE DLA MEDIÓW 

DRUTEX S.A.  (www.drutex.eu) jest jednym z największych producentów 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 130 nowoczesnych samochodów.  

W 2009 roku firma osiągnęła 14% wyższy poziom przychodów w porównaniu do roku 

2008, a działalność eksportowa firmy sięgnęła 50%. 

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: Filar polskiej gospodarki, Laur Klienta, 

Gazele Biznesu, EU Standard, Kryształowy Profil, Ambasador Polskiej Gospodarki, 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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