
 
 

  

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Bytów  01.12.2010| OKNA  IGLO 5 ORAZ IGLO 5 CLASSIC   
                                 NAJLEPSZYMI PRODUKTAMI 2011. 
  
TOP BUILDER 2011 DLA PRODUKTÓW DRUTEX. 

 
 
 

DRUTEX S.A., jeden z największych producentów okien i drzwi w Europie ogłosił, że  

produkty firmy - okno IGLO 5 oraz IGLO 5 Classic -  zostały uhonorowane prestiżową nagrodą 

Top Builder 2011 jako najlepsze i najbardziej innowacyjne produkty roku 2011. 

 

Jury konkursu doceniło okna IGLO 5 oraz IGLO 5 Classic przede wszystkim za nowoczesność 

w zakresie designu, energooszczędności oraz funkcjonalności rozwiązań, Rewolucyjne 

parametry termiczne produktów firmy wynoszące już 0,89 W/(m2K) stanowią przełom na 

rynku w zakresie izolacyjności cieplnej gwarantując komfort cieplny i mniejsze rachunki za 

ogrzewanie. 

Statuetką wyróżniane są najlepsze, markowe produkty oraz innowacyjne i nowoczesne 

rozwiązania zgodne z wymaganiami budownictwa zrównoważonego, zapewniające wysoką 

jakość i bezpieczeństwo wznoszonych obiektów budowlanych. 

 „Cieszymy się, że okna IGLO 5 oraz IGLO 5 Classic zostały uznane za wyraz innowacyjności i 

doskonałości rozwiązań dla budownictwa i architektury. Nasze produkty stanowią bowiem o 

jakości firmy, mądrości planowania, trafności systemu zarządzania, a więc sukcesu firmy.  To 

odzwierciedlenie innowacyjności i skuteczności wykorzystywanych technologii 

odpowiadających współczesnym wyzwaniom rynku budowlanego. Top Builder 2011 to dla 

nas prestiż i uznanie. To nagroda przyznana przez profesjonalistów.  Z pewnością to również 

bodziec i motywacja do dalszego dążenia do perfekcji dla satysfakcji i zadowolenia klientów.  

Możemy zapewnić, że taką drogą będziemy podążać…. ” – powiedział Leszek Gierszewski, 

Prezes DRUTEX S.A. 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

Więcej informacji: 

 
DRUTEX S.A. 
Agnieszka Zagdan 
Specjalista ds. Marketingu  
marketing@drutex.com.pl 
 
PremiumMedia 
Kamila Newlin-Łukowicz 
k.lukowicz@premiummedia.com.pl 
 

 

 

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 teŜ znajduje centrum 
logistyczne Spółki dysponujące flotą ponad 130 nowoczesnych samochodów.  
W 2009 roku firma osiągnęła 14% wyŜszy poziom przychodów w porównaniu do roku 
2008, a działalność eksportowa firmy sięgnęła 50%. 
W swojej ofercie DRUTEX posiada oprócz produktów z PVC, równieŜ okna, drzwi i fasady 
z aluminium i drewna, jak równieŜ 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 wyróŜnieniach, 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 sprzedaŜy gwarantującej optymalizację 
podaŜy i procesów zaopatrzenia wciąŜ powiększającej się bazy klientów. 
 
 


