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OKNA I DRZWI Z PVC

DRUTEX S.A. jest największym producentem sto-

larki okienno-drzwiowej w Europie. Spółka rozpo-

częła działalność w 1985 roku i  obecnie sprzedaje 

swoje produkty w większości krajów europejskich, 

USA, Kanadzie, Meksyku, Australii i na Dalekim 

Wschodzie.  

W swojej ofercie DRUTEX posiada oprócz produk-

tów z PVC, również okna, drzwi i fasady z alumi-

nium 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 dziennie, co czyni firmę 

niekwestionowanym liderem w branży stolarki 

w Europie. Jednocześnie produkty firmy charaktery-

zują się zaawansowaniem technologicznym i inno-

wacyjnością, dzięki czemu wyznaczają standardy na 

międzynarodowym rynku stolarki i odpowiadają 

wymaganiom klientów na całym świecie.

Spółka jest firmą nowoczesną, stosującą w procesie 

produkcyjnym najnowsze rozwiązania techno-

logiczne dopasowane do oczekiwań Klientów. 

Firma posiada własny dział badań i rozwoju oraz 

laboratorium badawcze, dzięki czemu jest autorem 

wielu innowacyjnych i opatentowanych rozwiązań. 

Dążenie do doskonaleni produktów stało się pod-

stawą do zakupienia największej wśród producen-

tów stolarki PVC w Polsce maszyny badawczej KS 

Schulten. Firma bada swoje produkty na każdym 

etapie produkcji zapewniając najwyższy poziom 

wykonania. 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 wyróż-

nieniach, 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. DRUTEX posiada 

również certyfikaty, atesty i dopuszczenia techniczne 

wydane przez niezależne instytucje certyfikujące na 

całym świecie.

Celem firmy jest tworzenie najnowocześniejszych 

produktów, inwestycje w innowacyjne rozwiązania 

i budowanie dynamicznej sieci sprzedaży gwarantu-

jącej optymalizację podaży i procesów zaopatrzenia 

wciąż powiększającej się bazy Klientów.

Siedziba firmy znajduje się w Bytowie, w woj. 

pomorskim. Tam też znajduje się centrum logi-

styczne Spółki dysponujące flotą ponad 160 nowo-

czesnych 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 2012 roku firma osiągnęła przychód na poziomie 

ponad 438 mln zł, a działalność eksportowa firmy 

sięgnęła ponad 50%. Firma jest jednym z najwięk-

szych pracodawców w województwie i zatrudnia  

ponad 1700 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. Inwestycja warta 

ok. 200 mln zł zakończy się jesienią br. i pozwoli 

firmie na podwojenie swoich mocy produkcyjnych, 

dzięki czemu przedsiębiorstwo umocni swoją pozy-

cję na rynku i jeszcze szybciej będzie w stanie reago-

wać na potrzeby Klientów.

DRUTEX S.A. jest również firmą społecznie odpo-

wiedzialną, a polityka społecznej odpowiedzialności 

biznesu jest wpisana w strategie działania firmy. 

Spółka angażuje się w akcje mające na celu wspie-

ranie potrzebujących, jak również w lokalne inicja-

tywy. Dzięki temu dziś, DRUTEX postrzegany jest 

jako firma rzetelna, uczciwa i otwarta na potrzeby 

społeczeństwa.

DRUTEX S.A.
ul. Lęborska 31, 77-100 Bytów 

tel.: +48 59 822 91 01, +48 59 822 91 04
fax: +48 59 822 91 03

www.drutex.eu
e-mail: drutex@drutex.com.pl
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