
najważniejsza, poza dokończeniem rozpoczętych inwesty-
cji, będzie budowa nowej hali produkcyjnej – największej 
z dotychczasowych. Pod dachem znajdzie się kolejne sie-
dem i pół hektara. Pozwoli to bardzo znacząco zwiększyć 
moce produkcyjne, co jest konieczne, bo popyt na wyroby 
bytowskiej firmy ciągle dynamicznie rośnie. 

Kontekst rynkowy
Historia DRUTEX-u sięga 1985 roku. Dziś firma 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 sto dzie-
sięć tysięcy metrów kwadratowych. Dziennie powstaje 
tu do siedmiu tysięcy okien. Każde z nich – na indywi-
dualne zamówienie, nigdy do magazynu. Bogata 
oferta, zaawansowane technologie i niespotykana 
sprawność działania powodują, że firma z roku na rok 
powiększa grono odbiorców.
Ponad siedemdziesiąt pięć procent produktów 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 partner-
skiej współpracy, doskonałej logistyce i wysokiej jako-
ści produktów. Okna i drzwi oraz rolety DRUTEX-u są 
zamontowane w wielu prestiżowych lokalizacjach, ta-
kich jak hotele Hilton czy Hyatt Inn w Nowym Jorku 

niejszych wyścigów kolarskich na świecie. Podobnie jak 
rok wcześniej, został Oficjalnym Sponsorem, a także 
Partnerem Logistycznym wyścigu oraz sponsorem kla-
syfikacji „Zwycięzca Etapu”.  
W 2021 roku firma została też Partnerem największej  
z dotychczasowych wystaw obrazów Zdzisława 
Beksińskiego, odbywającej się w Warszawie w dniach 
26 czerwca – 5 września 2021 roku. 

Ostatnie wydarzenia
Rok 2020 był dla firmy historyczny – nie tylko jako rok jubi-
leuszu 35-lecia, ale też pierwszy, w którym roczny przy-
chód przekroczył miliard złotych. Mimo pandemii 
COVID-19 tempo inwestycji nie spadło. Powstała jedna 
z najnowocześniejszych na świecie malarni, rozpoczęła się 
też  budowa nowoczesnego biurowca oraz magazynu wy-
sokiego składowania z pełnym zapleczem. W 2021 roku 

 

oraz największa na świecie fabryka klocków LEGO  
w Meksyku. 

Oferta
Ważnym wyróżnikiem DRUTEX-u jest fakt, że firma pro-
dukuje okna od A do Z. Posiada własny dział badań 
i rozwoju, biuro konstrukcyjne oraz laboratorium badaw-
cze. Samodzielnie wytwarza najwyższej jakości profile 
okienno-drzwiowe klasy A (wyłącznie z materiału pier-
wotnego) oraz szyby zespolone. Poza stolarką PVC, 
w swojej ofercie posiada także rolety, okna i drzwi 
z drewna i aluminium, fasady, ogrody zimowe, a od nie-
dawna także żaluzje fasadowe. 
Firmowe laboratoria pracują dwadzieścia cztery go-
dziny na dobę, realizując wieloetapowe badania jako-
ści profili PVC i gotowych produktów. W ten sposób 
DRUTEX zapewnia stały nadzór nad procesami pro-
dukcyjnymi 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 
pojazdów, która zapewnia doskonałą obsługę, termino-
wość dostaw i niezależność logistyczną. 

Osiągnięcia
W swojej trzydziestosześcioletniej historii DRUTEX 
otrzymał ogromną ilość branżowych i biznesowych na-
gród i wyróżnień w Polsce i za granicą. Są wśród nich 
m.in.: 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 oraz 
Business Superbrands. Laureatem licznych nagród jest 
też prezes Leszek Gierszewski, Honorowy Obywatel 
Miasta Bytowa, nagrodzony m.in. Medalem 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości przez Premiera RP. 

Promocja
DRUTEX to partner i sponsor wielu imprez sportowych, 
kulturalnych i naukowych. W 2021 roku po raz kolejny 
zaangażował się w Tour de Pologne – jeden z najważ-

1985 Firma rozpoczyna działalność od produkcji 
siatek ogrodzeniowych.

1987 Rusza produkcja drutu i wyrobów z drutu, 
gwoździ, dachówek z blachy.

1994 Firma uruchamia produkcję stolarki  
okienno-drzwiowej z PVC.

1997 Rozpoczyna się produkcja rolet.

1999 Do produkcji wchodzą okna i drzwi 
z aluminium.

2002 Rusza produkcja stolarki drewnianej.

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

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.

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.

2016 Firma rozpoczyna produkcję własnego systemu 
rolet.

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.

www.drutex.pl
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2021

DRUTEX należy do ścisłej europejskiej czołówki w branży stolarki okienno-drzwiowej i jest jedną z najbardziej 
innowacyjnych i wiarygodnych polskich marek – wizytówką sukcesów polskiej przedsiębiorczości w świecie. Firmą, 
opartą w stu procentach na polskim kapitale, od początku kieruje jej założyciel Leszek Gierszewski. 

TO, CZEGO NIE WIEDZIAŁEŚ

Wszystkie produkty Drutex SA powstają 
na indywidualne zamówienia. Pomimo tego 
firma od lat gwarantuje najkrótsze w Europie 
terminy ich realizacji. To zaledwie 7 dni 
od złożenia zamówienia do dostarczenia 
gotowych produktów. Jest to możliwe nie 
tylko dzięki stale rosnącym możliwościom 
produkcyjnym, ale też dzięki nowoczesnej, 
składającej się z ponad 400 pojazdów, flocie 
samochodów. 

75 000 
Tyle m2 będzie miała nowa hala produkcyjna  
firmy DRUTEX. Jej budowa rozpocznie się  

w 2021 roku.
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