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PREZENTACJA

Perfekcyjny PROFIL 
w Perfekcyjnychw Perfekcyjnych OKNACH

PERFEKCYJNA 
NOWOCZESNOŚĆ
Każdemu zależy na uzyskaniu nie tylko 
jak najlepszych parametrów izolacyjno-
statycznych, ale również na osiągnięciu 
estetycznego wyglądu swojego mieszkania 
czy też domu. Dlatego dążąc do osiągnięcia 
idealnego połączenia funkcjonalności, 
wysokiej jakości technicznej oraz nowo-
czesnego wzornictwa, warto zainteresować 
się bogatą ofertą okien i drzwi firmy 
DRUTEX S.A. 

PERFEKCYJNY SYSTEM 
Okna w nowym systemie IGLO5 
oraz IGLO5 Classic są synonimem 
nowoczesności technologicznej, komfortu 
użytkowania oraz wizualnej doskonałości 
i funkcjonalnej niezawodności. 
Nowoczesny system IGLO5 oraz 
IGLO5 Classic jest ponadto gwarancją 
stabilności oraz wysokiego stopnia ter-
moizolacji, co zapewnia znaczną redukcję 
kosztów ogrzewania. Atuty profilu tkwią 
w jego pięciokomorowej budowie oraz 
dużej komorze wewnętrznej, przezna-
czonej na wzmocnienia stalowe zarów-
no w ramie jak i skrzydle. Zaokrąglone 
krawędzie oraz zewnętrzne uszczelnie-
nie EPDM jest zaś odpowiedzią na ocze-
kiwania klientów na rynku stolarki okien-
nej i drzwiowej. W przypadku okien 

dwustronnie okleinowanych istnieje 
możliwość zastosowania profili barwi-
onych w masie, co wpływa na polepszenie 
estetyki i elegancji okna. Innowacyjne 
rozwiązania systemowe nowych profili 
umożliwiają ponadto wykonanie okien 
i drzwi o najróżniejszych kształtach 
oraz zróżnicowanej kombinacji zabu-
dowy okiennej. Efektem doskonałości 
rozwiązań  procesów technologicznych 
są perfekcyjnie gładkie i błyszczące pro-
file w niepowtarzalnym śnieżnobiałym 
kolorze.

PERFEKCYJNA JAKOŚĆ
Okna DRUTEX S.A. jako jedne z nieli-
cznych na polskim rynku stolarki 
zostały przebadane na zgodność z normą
EN 14351:1-2005 aż w trzech krajach, tj. 
Czechach, Słowacji oraz Polsce. 
Wysoką jakość okien potwierdza również 
fakt, iż badania na zgodność z ową normą 
są również obecnie przeprowadzane 
w Instytucie IFT w Rosenheim, będącym 
synonimem jednej z najbardziej cenio-
nych instytucji badawczych na europejs-
kim rynku stolarki.

PERFEKCYJNA FIRMA
Kombinacja tradycji, doświadczenia oraz 
nowoczesności działania są kultywowane 
w DRUTEX S.A. od początku istnienia 

Perfekcyjny styl, smak i ele-
gancja – taki efekt uzyskamy 
w naszym mieszkaniu z gus-
townymi i funkcjonalnymi ok-
nami wykonanymi w syste-
mach IGLO5 lub IGLO5 Classic. 
Dobrze zaprojektowane okna 
bowiem wzbogacają i upiększają 
dom: zarówno jego elewacje, jak 
i wnętrza. Okna stanowią ważny 
element architektury i dlatego 
też należy poświęcić szczególną 
uwagę podejmując decyzję o ich 
wyborze.

firmy na rynku. Perfekcja rozwiązań asor-
tymentowych firmy potwierdzona jest 
wieloma nagrodami oraz wyróżnieniami 
przyznanymi przez grono niezależnych 
ekspertów. Bogatą ofertę firmy tworzą 
nie tylko systemy z PVC, ale również, 
doskonałej jakości okna i drzwi drew-
niane oraz aluminiowe systemy okienne, 
drzwiowe i fasadowe.
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