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To, czego nie wiesz o marce
• 7400 bolidów F1 – tyle jesteśmy w stanie
zmagazynować w naszej nowej hali
wysokiego składowania uwzględniając
nośność mobilnych regałów.
• Naszymi pojazdami w ubiegłym roku
pokonaliśmy ponad 27 milionów kilometrów.
Oznacza to, że okrążyliśmy Ziemię ponad
670 razy.
• Zużyliśmy ponad 13 milionów metrów
bieżących folii Renolit, co odpowiada blisko
1850 długościom Amazonki. W przeliczeniu
na metry kwadratowe to 1,3 mln m2, co
równa się powierzchni 3100 boisk do piłki
koszykowej.

DRUTEX to prawie 40 lat doświadczenia. Okna, drzwi, rolety i żaluzje zewnętrzne sygnowane logo marki są eksportowane
do krajów na sześciu kontynentach. Od początku firmą zarządza jej założyciel i CEO – Leszek Gierszewski.
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– do tylu krajów sprzedaliśmy w roku 2021
naszą stolarkę okienno-drzwiową.
Samodzielnie wytwarza najwyższej jakości profile
okienno-drzwiowe klasy A (wyłącznie z materiału pierwotnego) oraz szyby zespolone. Poza stolarką PVC,
w swojej ofercie posiada także rolety, okna i drzwi
z drewna i aluminium, fasady, ogrody zimowe, a także
żaluzje fasadowe. Firmowe laboratoria pracują dwadzieścia cztery godziny na dobę, realizując wieloetapowe badania jakości profili PVC i gotowych produktów. W ten sposób DRUTEX zapewnia stały nadzór
nad procesami produkcyjnymi i jakością stolarki. Dzięki
ciągłej kontroli produkcji i inwestycjom w zaawansowane technologie i jakość komponentów, firma jest
w stanie dostarczać klientom produkty najwyższej jakości, sprawdzone i niezawodne. Istotną rolę odgrywa
też własna flota ponad czterystu pięćdziesięciu pojazdów, która zapewnia doskonałą obsługę, terminowość
dostaw i niezależność logistyczną.

Osiągnięcia
DRUTEX otrzymał wiele branżowych i biznesowych
nagród oraz wyróżnień w Polsce i za granicą. Są
wśród nich między innymi: Złoty Laur Klienta, Plus

X Award 2017, 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 oraz Business
Superbrands.
Laureatem licznych nagród jest też prezes Leszek
Gierszewski, Honorowy Obywatel Miasta Bytowa, nagrodzony miedzy innymi Medalem 100-lecia Odzyskania
Niepodległości przez Premiera RP.

Promocja marki
DRUTEX to partner i sponsor wielu imprez sportowych, kulturalnych i naukowych. W 2022 roku po raz
trzeci zaangażował się w Tour de Pologne – jeden
z najważniejszych wyścigów kolarskich na świecie,
zaliczanych do UCI. Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach, był Oficjalnym Sponsorem, a także
Partnerem Logistycznym wyścigu oraz sponsorem klasyfikacji „Zwycięzca Etapu”. W 2021 roku firma była
też Partnerem największej z dotychczasowych wystaw
obrazów Zdzisława Beksińskiego w Warszawie.

Ostatnie wydarzenia
W 2021 roku DRUTEX przeznaczył na inwestycje ponad
100 milionów złotych ze środków własnych. Rozbudowa
nowoczesnej floty, zakup niezwykle zaawansowanych
technologicznie maszyn do produkcji stolarki okienno-drzwiowej, zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez
budowę nowej hali oraz rozbudowa własnego serwisu
świadczą o doskonałej kondycji firmy.
www.drutex.pl

historia marki
1985 Leszek Gierszewski zakłada firmę DRUTEX.
1987 Rusza produkcja drutu i wyrobów z drutu oraz
gwoździ i dachówek z blachy.

Kontekst rynkowy
Historia firmy sięga 1985 roku. Dziś DRUTEX jest jednym z wiodących producentów okien i drzwi w Europie.
Na stale rozbudowywane Europejskie Centrum Stolarki
(ECS) w Bytowie składają się hale produkcyjne o powierzchni przekraczającej 110 tysięcy metrów kwadratowych. Dziennie powstaje tu do 7 tysięcy okien.
Każde z nich – na indywidualne zamówienie, nigdy do
magazynu. Bogata oferta, zaawansowane technolo-
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1994 Firma uruchamia produkcję stolarki okiennodrzwiowej z PVC.
gie i niespotykana sprawność działania sprawiają, że
firma z roku na rok powiększa grono odbiorców. Ponad
osiemdziesiąt procent produkcji trafia na rynki zagraniczne. Obecnie okna i drzwi firmowane logiem DRUTEX
są eksportowane do krajów na sześciu kontynentach.
Olbrzymia, kilkutysięczna sieć partnerów handlowych
to podstawa biznesu spółki. Jej dynamiczny rozwój jest
oparty na partnerskiej współpracy, doskonałej logistyce
i wysokiej jakości produktów. Okna i drzwi oraz rolety

DRUTEXU można znaleźć w wielu prestiżowych lokalizacjach, takich jak hotele Hilton czy Hyatt Inn w Nowym
Jorku oraz największa na świecie fabryka klocków
LEGO w Meksyku.

Oferta
Wyróżnikiem DRUTEXU jest fakt, że firma produkuje
okna od A do Z. Posiada własny dział badań i rozwoju,
biuro konstrukcyjne oraz laboratorium badawcze.

1997 Rozpoczyna się produkcja rolet.

2013 Firma wprowadza do oferty własny
energooszczędny system PVC – Iglo Energy.
Rozpoczyna się I etap budowy Europejskiego
Centrum Stolarki, czyli 30 000 m² powierzchni
produkcyjnej.
2014 	 Rusza produkcja okien w pierwszej hali ECS.

2002 Rusza produkcja stolarki drewnianej.

2015 DRUTEX wprowadza na rynek autorski system
drewniano-aluminiowy Duoline. Rozpoczyna się
II etap budowy Europejskiego Centrum Stolarki,
czyli kolejnych 25 000 m² powierzchni
produkcyjnej.

2007 	 DRUTEX opracowuje własne systemy
okienno-drzwiowe z PVC – Iglo 5.

2016 Firma rozpoczyna produkcję własnego systemu
rolet.

1999 Do produkcji wchodzą okna i drzwi z aluminium.

2017 DRUTEX jako pierwszy na świecie opracowuje
innowacyjne, interaktywne okno
SmartWindow.
2018 Powstaje malarnia proszkowa do stolarki
aluminiowej.
2019 Rusza dział wtryskarek.
2020 Rozpoczyna się budowa nowego biurowca
i magazynu wysokiego składowania.
2021 Do oferty DRUTEXU wchodzą żaluzje fasadowe
oraz autorskie okna PVC otwierane na zewnątrz
– Iglo Premier i Iglo EXT.
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