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Minęło już 20 lat odkąd wyprodukowaliśmy pierwsze okno. W ciągu tego czasu DRUTEX
stał się europejską potęgą okienną, która nie ma sobie równych pod względem ilości
produkowanych okien. Jesteśmy niekwestionowanym liderem na rynku stolarki okiennodrzwiowej w Europie i nie zwalniamy tempa w zakresie dynamiki naszego rozwoju.
Odważnie realizujemy kolejne inwestycje mające na celu wzmocnienie naszych przewag
konkurencyjnych i zapewnienie naszym Klientom produktów najwyższej jakości,
spełniających ich oczekiwania i będących odpowiedzią na ich potrzeby w zakresie
energooszczędności, bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności. Stąd m.in. posiadamy
jedną z najbardziej kompleksowych ofert stolarki na rynku. Oprócz okien i drzwi z PVC,
produkujemy również stolarkę aluminiową, drewnianą, rolety, drzwi przeciwpożarowe
i fasady. Jednocześnie posiadamy wieloletnie doświadczenie w produkcji szyb
zespolonych i profili PVC, co wyróżnia nas na rynku.
Dziś jesteśmy jednym z niewielu producentów, który oferuje swoje produkty poza Europą
również w USA, Meksyku, Australii czy na Bliskim Wschodzie. Zapewniamy jednocześnie
najkrótsze na rynku terminy realizacji zamówień wraz z dostawą – 7 dni w całej Europie!
Posiadamy własną, nowoczesną flotę transportową składającą się z ponad 200 pojazdów,
dzięki czemu docieramy do najbardziej odległych zakątków Europy.
Ogromny zasięg działania sprawia, że nasze produkty są nieustannie narażone na
zróżnicowane warunki pogodowe. Dlatego poddajemy je najbardziej rygorystycznym
kontrolom i badaniom, aby służyły przez wiele lat i wyróżniały się ponadprzeciętną
jakością. Wszystkie posiadają certyfikaty, atesty oraz dopuszczenia techniczne
renomowanych instytucji badawczych na całym świecie, co potwierdza ich wysoką jakość
i świetne parametry. Dzięki temu zdobywamy też zaufanie Klientów na całym świecie.
Wszystkie produkty tworzymy na indywidualne zamówienie Klienta. Nie ma dwóch
takich samych produktów. Różnią się one kształtem, formą, kolorem, itd. Wygląd stolarki
ogranicza wyłącznie wyobraźnia Klientów.
Liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane przez niezależnych ekspertów i Klientów
to dodatkowa motywacja, by rozwijać się jeszcze szybciej i bardziej dynamicznie. Już
dziś możemy pochwalić się dwucyfrowymi wzrostami, a jesteśmy przecież dopiero na
początku drogi rozwoju, czego potwierdzeniem jest chociażby uruchomienie I etapu
Europejskiego Centrum Stolarki. W tym roku już wystartowaliśmy z budową II etapu
naszej inwestycji. Europejskie Centrum Stolarki pozwoli nam na podwojenie mocy
produkcyjnych i umożliwi jeszcze bardziej dynamiczną ekspansję. Wierzę, że najlepsze
dopiero przed nami!

Leszek Gierszewski
Prezes DRUTEX S.A.

DRUTEX NAJLEPSZE OKNA KATALOG 2015

3

O FIRMIE
DRUTEX SA jest największym producentem stolarki okiennodrzwiowej w Europie. Spółka rozpoczęła działalność w 1985 roku
i obecnie oferuje swoje produkty na całym świecie.

Firma posiada kompleksową ofertę w zakresie okien i drzwi
z PVC, aluminium i drewna. DRUTEX produkuje również fasady
i rolety oraz drzwi przeciwpożarowe. Jako jedna z niewielu firm
w branży zajmuje się również produkcją szyb zespolonych oraz
własnych profili PVC.
Dzięki kompleksowej ofercie, niezależności w zakresie produkcji,
organizacji sprzedaży oraz sprawnej logistyce DRUTEX zapewnia
najwyższej jakości produkty oraz profesjonalną obsługę
i doradztwo. Szybkość działania i proinwestycyjna polityka firmy
oraz zaawansowanie technologiczne i innowacyjność sprawiają, że
DRUTEX rozwija się niezwykle dynamicznie zdobywając zaufanie
i uznanie coraz większej grupy Klientów na całym świecie.
Dotychczas firma wyprodukowała już ok. 9 mln okien, a obecny
potencjał pozwalający na wytwarzanie 7000 okien dziennie to rekord
na europejskim rynku stolarki, czyniący firmę niekwestionowanym
liderem.

Czy wiesz że...
DRUTEX produkuje 7000 okien
dziennie, a od początku produkcji
wyprodukował ich już ponad
9 milionów*

*Ilość wyprodukowanych okien od 1994 roku.
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HISTORIA FIRMY
DRUTEX NUMEREM 1 W EUROPIE

1985 r.
PPUH DRUTEX,
produkcja
siatek
ogrodzeniowych

1987 r.

1994 r.

1997 r.

uruchomienie pierwszej profesjonalnej linii do produkcji stolarki
okienno-drzwiowej z PVC, a także
półautomatycznej linii do produkcji szyb zespolonych
produkcja drutu
i wyrobów z drutu

1999 r.

2002 r.

uruchomienie
produkcji
stolarki z aluminium

rozpoczęcie produkcji
rolet

rozpoczęcie produkcji stolarki
okiennej i drzwiowej z drewna

2003 r.
zmiana formy prawnej
na Spółkę Akcyjną

2007 r.

2013 r.

2014 r.

wprowadzenie na rynek nowego
produktu IGLO ENERGY i rozpoczęcie budowy Europejskiego Centrum
Stolarki

uruchomienie linii do ekstruzji profili i własnej mieszalni dryblendu

2015 r.
budowa II etapu Europejskiego
Centrum Stolarki

uruchomienie I etapu Europejskiego
Centrum Stolarki
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DRUTEX W LICZBACH
DRUTEX największym producentem okien
i drzwi w Europie.
30-letnia historia firmy i ponad dwudziestoletnie
doświadczenie w produkcji okien i drzwi, proinwestycyjna
strategia działania oraz zaangażowanie profesjonalnego
zespołu w budowanie podstaw sukcesu firmy sprawiło, że
DRUTEX od wielu lat jest największym producentem na
europejskim rynku stolarki okienno-drzwiowej.
Firma rokrocznie zwiększa wielkość sprzedaży w kraju i za granicą.
DRUTEX inwestuje w hale produkcyjne, nowoczesną flotę transportową, innowacyjne urządzenia i maszyny, a przede wszystkim
w kompetentną i profesjonalną kadrę.

*dane wg stanu na 01.01.2015 r.

Ilość szkła

Ilość profila
ok. 20 mln mb/rok

ok. 3 mln m2/rok

3000

Ponad 2000
pracowników

punktów dilerskich

7000

Flota

okien dziennie
Ilość produkowanych okien

ok. 1 mln okien/rok

Ilość okleiny
ok. 7 mln mb/rok

ponad 200 pojazdów
Powierzchnia produkcyjna
2**

91 000 m

Przychody ze sprzedaży w 2014 r.

520 mln zł
**po zakończeniu II etapu budowy ECS.
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ISTOTA JAKOŚCI

PRESTIŻOWE CERTYFIKATY

DRUTEX stworzył jasną, rozpoznawalną strategię

Dzięki polityce proinwestycyjnej i dbałości o najwyższą jakość produktów DRUTEX może pochwalić się stolarką

działania.

innowacyjność,

o świetnych parametrach, wyróżniającą się funkcjonalnością i elegancją. Firma posiada liczne certyfikaty, atesty

elegancja, zaawansowanie technologiczne oraz

oraz dopuszczenia techniczne przyznawane przez niezależne instytucje badawcze potwierdzające wysoką jakość

ponadczasowa jakość.

produkowanej stolarki.

Produkty

wyróżnia

Ekstruzja profili PVC
DRUTEX oferuje Klientom praktycznie nieograniczone
możliwości realizacji własnych pomysłów. Firma
koncentruje się na wdrażaniu nowoczesnych technologii.
Jako jeden z nielicznych producentów z branży DRUTEX
posiada najwyższej jakości maszyny do produkcji profili
PVC, szyb zespolonych i przede wszystkim stolarki
okienno-drzwiowej.
W procesie produkcyjnym DRUTEX wykorzystuje
nowoczesny park maszynowy znajdujący się w kilku
halach produkcyjnych na obszarze kilkudziesięciu
hektarów. Firma stosuje najbardziej zaawansowane
technologie i rygorystyczne procedury kontroli
jakości oparte na Systemie Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008 oraz Systemie Zarządzania
Środowiskowego ISO 14001:2004.

DRUTEX dysponuje uprawnieniami technicznymi i certyfikatami pozwalającymi na wykonywanie produktów na najwyższym
poziomie oraz stanowiącymi dowód na profesjonalizm działania wypracowany dzięki wieloletniemu doświadczeniu
i zaangażowaniu na rzecz tworzenia nowoczesnych produktów.

Produkcja szyb zespolonych

DRUTEX
poddaje
swoje
produkty
badaniom
przeprowadzanym przez zewnętrznych ekspertów
w znanych i renomowanych instytucjach certyfikujących
na całym świecie, m.in. w: Polsce, Czechach, Słowacji,
Niemczech, Ukrainie, Rosji, Szwecji, Norwegii, USA
i Australii. Uzyskane wyniki badań potwierdzają
doskonałą jakość produktów firmy w zakresie
analizowanych parametrów, w tym przede wszystkim
energooszczędności i bezpieczeństwa.

Hartownia szkła

Produkcja okien PVC
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Innowatory Wprost – to nagroda przyznawana od 2011 r. Podstawą do wyróżnienia
firm było autonomiczne badanie InnovationResearch 2014 przeprowadzone wśród
500 największych polskich przedsiębiorstw oraz kilku tysięcy mniejszych, które działają
w najbardziej przyszłościowych segmentach polskiej gospodarki. Weryfikacji podlegały
m. in. nakłady na badania i rozwój, inwestycje w innowacje czy otwartość na współpracę
z ośrodkami naukowymi. DRUTEX doceniono za innowacje produktowe i procesowe, w tym
za innowacyjny system okienno-drzwiowy Iglo Energy. Jednocześnie firma została uznana za
najbardziej innowacyjną w Polsce w kategorii „budownictwo”.

DRUTEX to firma o zasięgu ogólnoświatowym, a sieć sprzedaży przedsiębiorstwa tworzy już ponad 3000 dilerów
w kraju i za granicą. Dynamiczny rozwój firmy, jej ekspansja międzynarodowa i umacnianie pozycji lidera na rynku
stolarki są możliwe dzięki lojalnej bazie milionów Klientów na całym świecie. Coraz większa grupa odbiorców docenia
nietuzinkowe rozwiązania DRUTEX-u, innowacyjność stolarki oraz jej walory estetyczne.

Do najważniejszych wyróżnień przyznanych firmie należą:
LIDER RYNKU STOLARKI – nagroda przyznana przez Centrum
Analiz Branżowych i Forum Branżowe za ponadprzeciętne wyniki
sprzedażowe oraz jakość produktów, która decyduje o sukcesie
rynkowym przedsiębiorstwa. Tytuł Lidera Rynku Stolarki przyznawany
jest na podstawie badań organizowanych przez Centrum Analiz
Branżowych, w których bierze się pod uwagę przychody ze sprzedaży,
rozpoznawalność marki, jakość produktów oraz profesjonalizm
w zakresie obsługi handlowej klientów.

Budowlana Firma Roku – konkurs jest organizowany pod honorowym patronatem
Ministerstwa Gospodarki. Nagroda przyznana na podstawie ankiet przeprowadzonych
wśród wykonawców za szczególne osiągnięcia w branży budowlanej, za ponadprzeciętne
sukcesy na konkurencyjnym rynku budowlanym i dynamikę rozwoju.

Filar Polskiej Gospodarki – ranking organizowany przez Puls Biznesu oraz agencję
badawczą TNS Pentor. Tytuł przyznany firmie za stabilność, duże znaczenie w zakresie
stymulowania rozwoju swojego regionu, a jednocześnie budowanie jego siły i potęgi.

Superbrands – międzynarodowa organizacja The Superbrands Ltd.,
działająca obecnie w 87 krajach, od ponad 20 lat wyłania i nagradza
najsilniejsze marki funkcjonujące na lokalnych rynkach. Wyróżnienie
przyznane zostało za wypracowanie ponadprzeciętnego wizerunku
pozwalającego na skuteczne konkurowanie z markami zagranicznymi.
Przyznany marce DRUTEX tytuł Created in Poland Superbrands 2014/2015
świadczy o jej przynależności do elitarnego grona najsilniejszych marek.

Lider Polskiego Biznesu – tytuł przyznany za ponadprzeciętne wyniki, wysoką jakość,
silną markę, zaangażowanie w rozwój gospodarczy kraju, przestrzeganie zasad etyki
prowadzenia biznesu oraz prowadzenie działalności społecznej i charytatywnej.

Ambasador Polskiej Gospodarki – tytuł przyznany przez Business
Centre Club i Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest nadawany
przedsiębiorstwom propagującym polską gospodarkę przede wszystkim
przez eksport wyrobów lub usług.

Czy wiesz że...
Zgodnie z raportem Centrum Analiz Branżowych (CAB) firma i produkty DRUTEX są najlepiej oceniane przez Klientów spośród wszystkich 15
producentów okien, którzy wzięli udział w zorganizowanym przez CAB badaniu. Co ważne, marka DRUTEX zebrała najwięcej pozytywnych
opinii wśród Polaków! Wyniki badań potwierdzają jednocześnie, że DRUTEX należy do grona najbardziej rozpoznawalnych producentów
stolarki na polskim rynku.
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ZAPLECZE NAUKOWO-BADAWCZE

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA

DRUTEX to firma innowacyjna, która nie ustaje

DRUTEX jest innowatorem, a polityka skoncentrowana na inwestycjach w nowoczesne zaplecze technologiczne

w

i innowacyjne rozwiązania w zakresie stolarki okienno-drzwiowej sprzyja umacnianiu wiodącej roli firmy w kreowaniu

inwestowaniu

w

nowoczesne

technologie

i ponadczasowe rozwiązania w zakresie doskonalenia

światowych trendów na rynku okien i drzwi.

swoich produktów.
Firma posiada własny dział badań i rozwoju, biuro
konstrukcyjne oraz laboratorium badawcze, dzięki
czemu jest w stanie kontrolować i nadzorować wszelkie
procesy decydujące o jakości produkowanej stolarki.
Profesjonalna i wysoce wykwalifikowana kadra wykorzystuje
nowoczesne programy komputerowe do precyzyjnego
projektowania stolarki, m.in. Autocad Mechanical - program
projektowo-konstrukcyjny, rozszerzony o opcję obliczeń
wytrzymałościowych oraz Flixo – program do obliczeń
termicznych. Nowoczesna i w pełni zautomatyzowana
mieszalnia, najlepsze maszyny i urządzenia do pomiaru
jakości wytwarzanych produktów i wysokiej jakości
komponenty do produkcji stanowią elementy zaplecza
technologicznego i podstawę know-how firmy. Ciągła
wymiana doświadczeń i analiza sygnałów pochodzących
z rynku pozwala na łączenie elementów znanych technologii
z nowymi zastosowaniami. Z tego względu firma jest w stanie
dostarczać produkty innowacyjne o bezkompromisowym
designie i funkcjonalności.
DRUTEX korzysta z najnowszych urządzeń do kontroli
produkcji profili, szyb i okien, m. in z:
urządzenia do pomiaru barwy i połysku profili –
spektrofotometru
komory cieplnej do pomiaru skurczu profili
zestawu sit do przesiewu dryblendu PVC
wagosuszarki do pomiaru zawartości wilgoci
w dryblendzie PVC
brabendera do analizy procesów żelowania dryblendu
PVC
urządzenia do badania udarności wg Charpy’ego za
pomocą młota HIT 5 P firmy Zwick
urządzenia do badania wytrzymałości narożników
maszyny wytrzymałościowej do prób statycznych
urządzenia do badania odporności na skręcanie
statyczne

Czy wiesz że...
DRUTEX posiada największą maszynę badawczą wśród polskich producentów stolarki – KS Schulten z komorą
AWW - na której bazują znane instytucje certyfikujące jak np. IFT Rosenheim. Dzięki najnowocześniejszej
technologii firma może sprawdzać funkcjonowanie swojej stolarki w zakresie szczelności i wytrzymałości profili,
przeprowadzając badania na przepuszczalność powietrza, wodoszczelność i odporność na obciążenie wiatrem.

1

2

3

4

5

1. Rozładunek PVC / 2. Ekstruzja profili / 3. Produkcja szyb zespolonych / 4. Produkcja okien / 5. Własna flota transportowa

Czy wiesz że...
W roku 2014 DRUTEX przeznaczył
ponad 120 mln zł na inwestycje.
Wielkość nakładów na działalność
innowacyjną również rośnie z roku
na rok, a w związku z realizacją
Europejskiego Centrum Stolarki
firma i w tym zakresie bije kolejne
rekordy.
Dzięki
nowoczesnej
myśli technologicznej produkty
dostarczane Klientom pozwalają
na realizację nawet najbardziej
śmiałych projektów.

Sukces przedsiębiorstwa tkwi również we wdrożonych systematach potwierdzonych
przez TÜV Management Service GmbH z Monachium.:
Zarządzania Jakością: ISO 9001
Zarządzania Środowiskowego: ISO 14001
Produkcja stolarki okienno-drzwiowej prowadzona jest obecnie na liniach
technologicznych wyposażonych w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia
renomowanych światowych firm takich jak m.in.: Urban, Glaston, Weinig, Lisec,
Graule, Haffner, Herbold, Weber, Cincinatti, Rapid, Rotox, Technoplast, Krauss Maffei.
W oferowanych produktach wykorzystywane są akcesoria najwyższej jakości.
DRUTEX wyprzedza oczekiwania Klientów poprzez wprowadzanie na rynek
najnowocześniejszych rozwiązań wpływających na design, świetne parametry
i funkcjonalność stolarki.
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SIEĆ SPRZEDAŻY

DOSTAWA W 7 DNI W CAŁEJ EUROPIE

Podstawą skutecznej i dynamicznej ekspansji DRUTEX-u jest silna sieć dystrybucji, którą tworzą lojalni partnerzy

DRUTEX to oprócz wysokiej jakości produktów, sprawnego zarządzania i rzetelnej polityki biznesowej, również szybkość

handlowi na całym świecie.

działania. Spółka dysponuje własnym centrum logistycznym, do którego należy flota ponad 200 nowoczesnych
pojazdów renomowanych światowych marek.

Firma współpracuje z ponad 3000 dilerów i wciąż powiększa zasięg swojego działania, zapewniając jednocześnie najwyższy
poziom obsługi, pełen profesjonalizm oraz najkrótsze, 7-dniowe terminy realizacji zamówień. Dziś DRUTEX oferuje swoje produkty
w całej Europie oraz m. in. w Australii, USA, Meksyku, na Bliskim Wschodzie.
Powiększająca się sieć dystrybucji firmy tak w kraju jak i za granicą skłania przedsiębiorstwo do korzystania z różnego rodzaju
środków transportu celem zagwarantowania Klientom sprawnej dostawy produktów. Poza własną, nowoczesną flotą transportową
DRUTEX eksportuje swoją stolarkę bazując na dostawach realizowanych drogą morską, lotniczą oraz kolejową. Takie zróżnicowanie
form transportu wpływa na jakość współpracy oraz rzetelność dostaw.

Każdego dnia w trasę w Polsce i Europie wyrusza kilkadziesiąt samochodów, pokonując tysiące kilometrów. Takie
odległości wymagają sprawnej i nowoczesnej floty transportowej oraz profesjonalnej logistyki.
Przewaga konkurencyjna firmy tkwi w najkrótszych na rynku terminach realizacji zamówień wraz z dostawą wynoszących 7 dni
w całej Europie.
Dziś zamawiasz, a okna otrzymujesz w tydzień…niezależnie czy mieszkasz w Polsce, Niemczech, Szwecji czy we Włoszech. Takiego
tempa nie gwarantuje żaden inny producent.
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EUROPEJSKIE CENTRUM STOLARKI

Inwestycja warta ok. 200 mln zł pozwala także na wzrost zatrudnienia, co dla lokalnego rynku pracy stanowi świetny impuls w zakresie
poprawy komfortu życia. Dzięki temu firma umocni swoją pozycję jako jednego z największych pracodawców w regionie, skutecznie
przeciwdziałając bezrobociu na lokalnym rynku pracy.
W tym roku firma rozpoczęła budowę II etapu Europejskiego Centrum Stolarki. Powstaje kolejny nowoczesny obiekt o powierzchni
produkcyjnej wynoszącej ok. 25 tys. m2. Powstająca druga część ECS będzie miała 194 m długości i 120 m szerokości. Dzięki realizacji
II etapu inwestycji, łącznie firma będzie dysponowała powierzchnią przekraczającą 91 000 m2, czyli ok. 13 boisk piłkarskich!

ECS W LICZBACH*:
Produkcja szyb zespolonych

8 linii automatycznych

Produkcja stolarki PVC

10.000 okien/dobę

Okleiniarnia

8 linii

Flota transportowa

250 pojazdów

Zatrudnienie

2500 osób

Zwiększenie produkcji rolet

30.000 szt./m-c

Laboratorium

Rozbudowa

Hartownia szkła

START

*docelowe plany firmy w związku z budową ECS

Europejskie Centrum Stolarki w Bytowie to nowa jakość w produkcji stolarki okienno-drzwiowej.
Nowoczesne maszyny do produkcji okien i drzwi, innowacyjne urządzenia do wytwarzania szyb zespolonych, w tym również
hartownia szkła czy najnowszej generacji maszyny do produkcji profili to standardowe wyposażenie nowej inwestycji
DRUTEX-u. Dzięki nowoczesnemu i zautomatyzowanemu parkowi maszynowemu firma jest w stanie produkować stolarkę
z najwyższej światowej półki, co już dziś doceniają miliony Klientów na całym świecie. Okna i drzwi DRUTEX można obecnie
kupić w większości krajów europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Australii i na Bliskim Wschodzie. Sprzedaż
zagraniczna stanowi już ok. 70%.
Dzięki nowej inwestycji DRUTEX jest w stanie również podwoić swoje dotychczasowe moce produkcyjne do 10.000 okien
na dobę, przy zachowaniu najkrótszych na rynku, 7-dniowych terminów realizacji zamówień wraz z dostawą w całej
Europie. Tym samym firma może jeszcze szybciej i odważniej wchodzić na rynki zagraniczne ze swoimi wysokiej jakości
produktami. Jednocześnie ECS to dla firmy możliwość zwiększenia zdolności produkcyjnych w zakresie wytwarzania rolet,
które stają się coraz bardziej popularne i zyskują zaufanie coraz większej liczby Klientów na całym świecie.
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BŁASZCZYKOWSKI, LAHM I PIRLO
W DRUŻYNIE DRUTEX-u!
W ramach inwestycji w świadomość marki DRUTEX za granicą, firma rozpoczęła w roku 2014 współpracę z mistrzami
światowej piłki nożnej: Jakubem Błaszczykowskim, Philippem Lahmem i Andreą Pirlo. W tym roku DRUTEX
ogłosił już, że będzie kontynuować kooperację z piłkarzami i w kwietniu br. oficjalnie przedłużył kontrakt z trójką
swoich ambasadorów. Wszyscy trzej piłkarze są synonimem doskonałych umiejętności, precyzji, genialnej taktyki
i wieloletniego doświadczenia, dzięki czemu znajdują się w gronie najbardziej cenionych gwiazd futbolu na
świecie. Mistrzowie wspierają firmę w budowaniu rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych, a szczególnie
w Niemczech i we Włoszech, gdzie firma już dziś dysponuje silną siecią dystrybucji. Tylko w Niemczech DRUTEX
współpracuje z 1000 partnerów handlowych i od kilkunastu lat buduje pozycję lidera.

Dzięki kompleksowemu podejściu do działań marketingowych, których celem jest podkreślenie prestiżu marki i wysokiej jakości
produktów firmy, DRUTEX zamierza umocnić swoją obecność w świadomości Klientów za granicą. Rekomendacja udzielona marce
przez światowe ikony piłki nożnej to najwyższe wyróżnienie, bo Mistrzowie zawsze grają w jednej, zwycięskiej drużynie.
Sami piłkarze na temat współpracy z DRUTEX-em wypowiadają się w superlatywach:
Philipp Lahm powiedział: „DRUTEX jest firmą, która łączy w sobie wieloletnie doświadczenie z doskonałym know-how oraz
innowacyjnym podejściem. Powód mojej współpracy z firmą DRUTEX jest prosty: wyznajemy jednakowe wartości. Chodzi
o uczciwość i rzetelność oraz dążenie do najwyższej jakości w biznesie i na boisku.”
Z kolei Andrea Pirlo dodał: „DRUTEX jest synonimem innowacji, profesjonalizmu i wysokiej jakości w skali globalnej. Najważniejszym
celem firmy jest ciągły rozwój, nieustanny postęp i zapewnienie swoim Klientom najlepszych produktów, będących odpowiedzią
na ich indywidualne wymagania. To są również wartości, które osobiście cenię jako profesjonalny piłkarz i które wykorzystuję, by
wspierać moją drużynę.”
„DRUTEX zalicza się do najbardziej renomowanych przedsiębiorstw w naszym kraju. To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę
współpracować z przedsiębiorstwem tej klasy. Firma wciąż potwierdza swój międzynarodowy poziom i tak jak ja daje z siebie
wszystko, żeby oferować najwyższą jakość. Tak więc, wspólnie podążamy tą samą drogą, bo łączy nas podobne podejście”
– mówi Jakub Błaszyczkowski.
DRUTEX już od wielu lat jest również partnerem futbolu, m. in. w 100% sponsorując I-ligową DRUTEX-Bytovię. Bytowską drużynę
firma wspiera już ponad 12 lat. Ponadto, firma jest zaangażowana w wiele projektów i wydarzeń związanych z polskim sportem
i działaniami charytatywnymi, w tym m. in. mającymi na celu propagowanie sportowej postawy wśród dzieci i młodzieży.

Andrea Pirlo na planie spotu reklamowego DRUTEX - WYBÓR MISTRZÓW

Włoski pomocnik Juventusu Turyn, Andrea Pirlo, aktualny mistrz świata i kapitan Bayernu Monachium, Philipp Lahm, jak również
kluczowy zawodnik Borusii Dortmund i kadry Polski, Jakub Błaszczykowski, to piłkarze z najwyższej półki, którzy perfekcyjnie
uosabiają charakter marki DRUTEX i jej produktów. Dzięki współpracy z tak rozpoznawalnymi światowymi piłkarzami, wielokrotnymi
mistrzami futbolu, firma ma na celu zbudowanie emocjonalnej więzi z Klientami, dla których rzetelność, wiarygodność
i innowacyjność są równie ważne jak dla DRUTEX-u i ambasadorów marki.
Kompleksowa kampania reklamowa, w której występują trzej piłkarze, obejmuje spoty telewizyjnie w wiodących stacjach w Polsce
i za granicą. Towarzyszy temu szeroko zakrojona kampania promocyjna w Internecie i w prasie. Dodatkowe wsparcie zapewniają
promocje i konkursy z nagrodami oraz działania za pośrednictwem serwisów społecznościowych.

JAKUB BŁASZCZYKOWSKI 		

PHILIPP LAHM 			

ANDREA PIRLO
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DZIAŁALNOŚĆ CSR
Społeczna odpowiedzialność biznesu to już nie tylko obowiązek samorządów czy organizacji biznesowych, a coraz
częściej samych przedsiębiorców, wszystkich tych, którzy są wrażliwi na drugiego człowieka. Realizacja zasad CSR
stanowi naturalny rezultat ustawicznego rozwoju firmy. Polityka odpowiedzialności społecznej jest wpisana w historię
oraz strategię działania firmy.
Od momentu założenia firmy, DRUTEX sprzyja dialogowi pomiędzy poszczególnymi grupami, z którymi współpracuje –
klientami, pracownikami, partnerami biznesowymi oraz przedstawicielami instytucji publicznych. Zgodnie z tą filozofią
DRUTEX jest aktualnie zaangażowany w projekty CSR tak na rynku lokalnym jak i krajowym. Firma intensywnie współpracuje
ze społeczeństwem podejmując liczne działania sponsoringowe w aspekcie zarówno pomocy charytatywnej, jak również
wspierania polskiego sportu czy nauki.

POMOC
SZKOLENIA

DRUTEX CHARYTATYWNA

CSR
DZIAŁALNOŚĆ
CSR
PARTNERSTWO

SPONSORING

CSR
DRUTEX
DRUTEX

CHARYTATYWNA

DOFINANSOWANIE

POMOC

WSPARCIE

INWESTYCJE

SPONSORING

DOFINANSOWANIE

POMOC WSPARCIE
WSPARCIE

DZIAŁALNOŚĆ

STYPENDIA INWESTYCJE
PARTNERSTWO DRUTEX
DRUTEX

SPONSORING

CSR

POMOC

Wśród najważniejszych inicjatyw z zakresu CSR, zarówno na szczeblu lokalnym,
regionalnym jak i krajowym, należy wymienić m.in.:
• Partnerstwo w meczach charytatywnych Politycy vs. Gwiazdy TVN
organizowanych przez Fundację TVN „Nie jesteś sam” w 2011, 2012, 2013 i 2014 r;
• Coroczne wspieranie finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
• Pomoc fundacjom i stowarzyszeniom:
• „Sprawni Inaczej” przy Środowiskowym Domu Pomocy w Kościerzynie;
• „Kiwanis” w Słupsku;
• „Równe Szanse”, Dariusza Michalczewskiego;
• „Nie jesteś sam” należącej do TVN;
• „Nazaret” w Bytowie;
• „Jesteśmy” w Bytowie;
• Związkowi Harcerstwa Polskiego im. Obrońców Wybrzeża w Słupsku.
• Działalność charytatywną związaną z bezpłatnym przekazaniem stolarki, m. in.:
• Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu
w Słupsku;
• Bibliotece Miejskiej w Bytowie;
• Zespołowi Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie;
• Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Oddz. Chorób Zakazanych
w Słupsku;
• Starostwu Powiatowemu w Słupsku;
• Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bytowie;
• Słupskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Słupsku;
• Komendzie Powiatowej Policji w Bytowie;
• Klubowi Strzeleckiemu Gryf Słupski;
• podopiecznym fundacji „Szlachetna Paczka”.
• Pomoc finansową stowarzyszeniu na rzecz dzieci z chorobą nowotworową
w Gdańsku;
• Pomoc finansową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Bytowie;
• Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bytowie;
• Wsparcie finansowe rejsu „Klucze do Europy”, upamiętniającego przystąpienie
Polski do Unii Europejskiej, organizowanego przez miasto Słupsk;
• Wsparcie wystawy „Arcydzieła Malarstwa Polskiego w zbiorach Lwowskiej
Galerii Sztuki” organizowanej przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku;
• „Sponsoring festynu „POSTAW NA RODZINĘ” w Bytowie;
• Wsparcie finansowe Słupskiej Grupy Baletowej „Arabeska” przynależącej do
Słupskiego Ośrodka Kultury;
• Dofinansowanie udziału reprezentacji Polski w światowym finale Odysei Umysłu
– USA 2013, 2014 i 2015 r;
• Wspieranie lokalnych inicjatyw w regionie skierowanych do mieszkańców
małych miejscowości;
• Pomoc w organizacji obozów i szkoleń dla dzieci niepełnosprawnych.
DRUTEX inwestuje i wspiera również wykształcenie swoich pracowników, fundując
studia podyplomowe i magisterskie. Firma zapewnia stypendia i promuje
najzdolniejszych studentów w całej Polsce, inwestując tym samym w ich edukację
i poziom wykształcenia.

DZIAŁALNOŚĆ

INWESTYCJE
CHARYTATYWNA

POMOC
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DRUTEX PARTNEREM FUTBOLU
Od kilkunastu lat DRUTEX aktywnie wspiera
wszelkie inicjatywy sportowe. Początkowo
firma związana była z koszykówką, jako że
w 2001 roku podjęła się sponsorowania
koszykarskiej drużyny Czarni Słupsk. Później
DRUTEX zaangażował się w piłkę ręczną
wspierając drużynę Słupia Słupsk. Po trzech
latach

współpracy

firma

zaangażowała

się w piłkę nożną, którą promuje do dnia
dzisiejszego.
W latach 2004-2005 DRUTEX rozpoczął działania
sponsoringowe na rzecz klubu piłkarskiego
Kaszubia Kościerzyna, natomiast od 12 lat wspiera
lokalny zespół DRUTEX-Bytovię, z którym w ciągu
bardzo krótkiego czasu przebył drogę od klasy
okręgowej (V liga) do szczebla ogólnopolskiego
(I liga). Trenerem I-ligowej DRUTEX-Bytovii był
do niedawna Paweł Janas, były reprezentant
Polski oraz szkoleniowiec biało-czerwonych, Legii
Warszawa, Amiki Wronki, GKS Bełchatów, Widzewa
Łódź i Polonii Warszawa.
Paweł Janas wywalczył wraz z zespołem
historyczny awans do I ligi. Dzięki niemu drużyna
gra obecnie na zapleczu polskiej ekstraklasy i gra
o kolejne sukcesy. Od kwietnia br. nowym trenerem
I-ligowej drużyny jest Tomasz Kafarski, który
przekazuje piłkarzom doświadczenie zdobyte
w swoich wcześniejszych zespołach takich jak:
Lechia Gdańsk, Cracovia, Olimpia Grudziądz czy
Flota Świnoujście.
Jednocześnie
DRUTEX
współpracuje
ze
światowymi ikonami piłki nożnej: Jakubem
Błaszczykowskim, Philippem Lahmem i Andreą
Pirlo promując futbol już nie tylko w Polsce, ale na
całym świecie.
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OKNA PVC

Pięciokomorowe systemy Iglo 5 i Iglo 5 Classic to doskonałe rozwiązania
stworzone dla Klientów ceniących sobie estetykę i nowoczesność. Stanowią one
również inwestycję w energooszczędność i bezpieczeństwo. Niezależne badania
wykonane w Instytucie Badawczym w Czechach potwierdziły rewolucyjne wartości
przenikalności termicznej okien IGLO. Współczynnik przenikalności cieplnej dla
okna IGLO 5 Classic wynosi Uw= 0,89 W/(m2K)*.

IGLO 5 CLASSIC

SYSTEMY PVC - IGLO 5 I IGLO 5 CLASSIC

Najwyższą jakość okien IGLO gwarantują śnieżnobiałe, wykonane z pierwotnego
materiału, profile klasy A. Innowacyjne rozwiązania systemowe umożliwiają
ponadto wykonanie okien i drzwi o najróżniejszych kształtach oraz zróżnicowanej
kombinacji zabudowy okiennej. Okna IGLO to również gwarancja bezpieczeństwa,
dzięki najnowocześniejszym na rynku okuciom MACO MULTI MATIC KS.
System IGLO stanowi wyraz nowoczesności i niekonwencjonalności. Firma
oferuje bogatą gamę folii Renolit, którymi mogą być oklejone okna. Istnieje więc
możliwość skomponowania stolarki okiennej, która odpowiadałaby wystrojowi
wnętrz mieszkania oraz oczekiwaniom i wyobrażeniom Klienta.

CHARAKTERYSTYKA
profil

5-komorowe profile ramy i skrzydła wykonane wyłącznie z materiału pierwotnego w klasie A
o szerokości zabudowy 70 mm

szyba

w standardzie jednokomorowy pakiet szybowy o Ug=1,0 W/(m2K) wg PN-EN 674

okucia

MACO MULTI MATIC KS z dwoma zaczepami antywyważeniowymi w standardzie
powłoka Silber-Look oraz liniowe zagłębienia na zasuwnicach opcjonalnie ukryte zawiasy we wrębie
okuciowym
opcjonalnie dostępne rozwiązania w klasie antywłamaniowej RC 2 oraz RC 2N

uszczelki

uszczelki EPDM dostępne w kolorach: czarnym, szarym i grafitowym

kolorystyka

32 kolory

przenikalność cieplna Uw

IGLO 5 Classic 1500 x 1500 mm Uw=0,89 W/(m2K)

dzwiękoszczelność Rw

34-44 dB

*Dla okna o wymiarach 1500 x 1500 wg CSI w Czechach
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OKNA PVC
SYSTEM PVC - IGLO ENERGY I IGLO ENERGY CLASSIC
IGLO ENERGY

Ponadczasowy design, doskonałe walory estetyczne, funkcjonalność na najwyższym
poziomie i przede wszystkim innowacyjne rozwiązania w zakresie energooszczędności
to elementy, które powodują, że okno IGLO ENERGY wyznacza trendy na światowym
rynku stolarki. Okno posiada innowacyjny system uszczelnienia, dostępny wyłącznie
w ofercie DRUTEX, będący gwarancją świetnych parametrów pod względem
energooszczędności. Jest to pierwsze rozwiązanie na świecie wykorzystujące uszczelkę
centralną ze spienionego EPDM. Współczynnik przenikania ciepła na poziomie
Uw=0,6 W/(m2K)* jest prawie o 100% lepszym parametrem niż wymagany na polskim rynku!
Nowe okno to idealny produkt dla domów energooszczędnych i pasywnych! Dzięki
nowatorskiej metodzie uszczelnienia okna IGLO ENERGY wyróżniają się również
doskonałymi parametrami pod względem wodoszczelności, przepuszczalności
powietrza i odporności na wiatr. Zaokrąglony kształt profili klasy A, wykonanych wyłącznie
z materiału pierwotnego, nadaje oknom eleganckiego wyglądu, zaś bogata oferta
32 kolorów i różnorodność w zakresie kształtowania stolarki powoduje, że doskonale
komponują się z aranżacją każdego wnętrza i architekturą budynku. IGLO ENERGY to
inwestycja w ponadprzeciętną jakość i najwyższy stopień energooszczędności oraz
bezpieczeństwa, dzięki nowoczesnym okuciom Maco Multi Katic KS, które zapewniają
doskonałą ochronę przed włamaniem.

CHARAKTERYSTYKA
profil

7-komorowe profile ramy i skrzydła wykonane wyłącznie z materiału pierwotnego w klasie A o szerokości zabudowy 82 mm

szyba

w standardzie pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o współczynniku
przenikania ciepła U=0,5 W/(m2K);
możliwość zastosowania pakietu czteroszybowego o U=0,3 W/(m2K)

okucia

MACO MULTI MATIC KS z dwoma czopami antywyważeniowymi
w standardzie
powłoka Silber-Look oraz liniowe zagłębienia na zasuwnicach
i ukryte zawiasy we wrębie okuciowym
opcjonalnie dostępne rozwiązania w klasie antywłamaniowej
RC 2 oraz RC 2N

uszczelki

uszczelki EPDM dostępne w kolorach : czarnym i szarym. Okno
posiada innowacyjny system uszczelnienia, dostępny wyłącznie
w ofercie DRUTEX S.A., będący gwarancją świetnych parametrów
pod względem energooszczędności. Jest to pierwsze rozwiązanie na
świecie wykorzystujące uszczelkę centralną ze spienionego EPDM

kolorystyka

32 kolory

przenikalność cieplna Uw

Uw= 0,6 W/(m2K)* ze wzmocnieniem z włókna szklanego
Uw= 0,79 W/(m2K)* ze wzmocnieniem stalowym

dzwiękoszczelność Rw

37-46 dB

Czy wiesz że...
Okna IGLO Energy to
pierwsze
rozwiązanie
tego
typu
na
świecie
wyposażone
w innowacyjny system
uszczelnienia
ze
spienionego EPDM. Dzięki
temu okno gwaratntuje
rewolucyjnie
niskie
parametry w zakresie
energooszczędności
–
Uw= 0,6 W/(m2K)*

*Dla okna o wymiarach 1230x1480 mm wg CSI w Czechach
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OKNA DREWNIANE

System Softline to z pewnością inwestycja w najwyższą jakość, ekologiczne
rozwiązania, a przede wszystkim nieokiełznaną estetykę. Okna drewniane
Softline mogą mieć dowolny kształt, ograniczony tylko wyobrażeniami Klienta,
decydujący dodatkowo o ich nowoczesnym i wyjątkowym wyglądzie. Do
produkcji wykorzystywane są materiały najwyższej jakości, takie jak: trzy- lub
czterowarstwowa kantówka lita sosnowa, meranti 450+ lub modrzewiowa, lakiery
lazurujące i kryjące znanych i renomowanych firm: Sikkens oraz TEKNOS, należących
do grupy lakierów wodnych będących dopełnieniem oczekiwań Klienta co do
nowoczesnego i pełnego wysublimawanej estetyki okna.

SOFTLINE 88

SYSTEMY DREWNIANE - SOFTLINE 68, 78, 88

Stolarka w systemie Softline to również odpowiedź na wyzwania ekologii. DRUTEX
został uhonorowany certyfikatem Zielona Marka 2010 za ekologiczne rozwiązania
w zakresie stolarki drewnianej Softline, co stanowi potwierdzenie, że firma wdraża
innowacyjne rozwiązania, zgodne z wymogami środowiskowymi, nie tylko
w zakresie produktów z PVC, ale również okien i drzwi drewnianych.

CHARAKTERYSTYKA
profil

okna wykonane z drewna sosnowego lub meranti w systemie Softline o głębokości
zabudowy 68 mm, 78 mm, 88 mm

szyba

w standardzie pakiet jednokomorowy 4/16/4;
na życzenie Klienta dostępny pakiet nawet z czterema szybami

okucia

MACO MULTI MATIC KS wyróżniające się zaawansowanym systemem zabezpieczeń
związanym z osadzeniem czopów utrudniających włamanie na całym obwodzie

uszczelki

uszczelki TPE Inter Deventer

kolorystyka

bogata oferta farb kryjących (paleta RAL) lub transparentnych

dodatkowe informacje

aluminiowa listwa zabezpieczająca drewno przed promieniami UV i wodą spływającą
z szyby, termookapnik ułatwiający odprowadzanie wody
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OKNA DREWNIANO-ALUMINIOWE
SYSTEM DREWNIANO-ALUMINIOWY - DUOLINE
DUOLINE

System drewniano-aluminiowy DUOLINE charakteryzuje się klasycznym kształtem
krawędzi profili aluminiowych, co jest wyrazem nowoczesnego wzornictwa
i najnowszych trendów architektonicznych. Możliwość wyboru opcji profilu
drewnianego wykonanego z drewna sosnowego lub meranti o grubości 68 mm,
78 mm lub 88 mm oferuje doskonałe możliwości tworzenia bardzo dużej ilości
rozwiązań konstrukcyjnych. Okno DUOLINE wyposażone jest w standardzie
w jednokomorowy pakiet szybowy 4/16/4 z ciepłą ramką, ale istnieje również
możliwość indywidualizacji oferty.
System oferuje ponadto bogate wzornictwo kształtów oraz możliwość dowolnej
aranżacji kolorystycznej. Od strony wewnętrznej okna mogą być wykonane
z drewna sosnowego lub meranti i pomalowane farbami kryjącymi (paleta RAL) lub
transparentnymi. Strona zewnętrzna okna w formie nakładki aluminiowej może być
pomalowana jednolicie jednym z kolorów bogatej palety RAL.
Zewnętrzna nakładka aluminiowa Mira Contour, odporna na warunki atmosferyczne
i odpowiedni system łączenia wzmacnia stabilność okna i poprawia jego parametry
statyczne jak również energooszczędność i dźwiękoszczelność.

Nowość
CHARAKTERYSTYKA
profil

profil drewniany wykonany z drewna sosnowego lub meranti o grubości 68 mm, 78 mm i 88 mm;
rama i skrzydło zbudowane z drewna klejonego trzy- lub czterowarstwowo (w zależności od opcji
profilu drewnianego) + nakładka aluminiowa od zewnątrz

szyba

w standardzie pakiet jednokomorowy 4/16/4;
na życzenie Klienta dostępny pakiet nawet z czterema szybami

okucia

MACO MULTI MATIC KS wyróżniające się zaawansowanym systemem zabezpieczeń związanym
z osadzeniem czopów utrudniających włamanie na całym obwodzie

uszczelki

w standardzie uszczelki TPE

kolorystyka

od strony wewnętrznej okna mogą być wykonane z drewna sosnowego lub meranti i pomalowane
farbami kryjącymi (paleta RAL) lub transparentnymi;
strona zewnętrzna okna w formie nakładki aluminiowej może być pomalowana jednolicie jednym
z kolorów bogatej palety RAL
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OKNA ALUMINIOWE / FASADY

SYSTEMY ALUMINIOWE
Bogata i nowoczesna oferta stolarki aluminiowej wykonywanej w systemach MB-45, MB-70, MB-70 HI, MB-SR 50N (fasady) oraz MB
WG 60 (ogrody zimowe) to innowacyjność i funkcjonalność na najwyższym poziomie. Wyjątkowo trwałe i solidne okna aluminiowe
wykonane zostały z zastosowaniem nowoczesnej technologii oraz unikalnego systemu, pozwalającego na osiągnięcie świetnych
parametrów w zakresie izolacyjności termicznej i akustycznej. Produkty doskonale nadają się do łączenia z innymi, oferowanymi
przez firmę systemami profili aluminiowych. Okna aluminiowe dostępne w systemach MB-45 oraz MB-70 to gwarancja wysokiej
jakości oraz dużego wyboru kolorów.
Kształt profili pozwala uzyskać smukłe i wytrzymałe konstrukcje okien dopasowane do wyglądu elewacji czy charakteru wnętrza.
Ponadto, komfort użytkowania okien aluminiowych i minimalna potrzeba konserwacji oraz długi okres użytkowania zwiększają
ich atrakcyjność. To inwestycja na lata, której atutami są nowoczesny design i wysoka funkcjonalność.

CHARAKTERYSTYKA
MB-45

MB-70

MB-70HI

profil aluminiowy Aluprof

profil aluminiowy Aluprof
MB70 z przegrodą termiczną wykonaną z poliamidu
wzmocnionego
włóknem
szklanym

profil aluminiowy Aluprof
MB70 z przegrodą termiczną wykonaną z poliamidu
wzmocnionego
włóknem
szklanym; podwyższona izolacyjność termiczna (HI) dzięki zastosowaniu specjalnych
wkładów izolujących wewnątrz kształtowników oraz
w przestrzeni podszybowej

głębokość zabudowy

okno: 45 mm (ościeżnica), 54 mm (skrzydło),
a drzwi odpowiednio: 45
mm i 45 mm

70 mm (ościeżnica), 79 mm
(skrzydło)

okno: 70 mm (ościeżnica), 79
mm (skrzydło)

24 - 50 mm

24 - 50 mm

szyba

6 mm - 34 mm
w skrzydłach okien oraz
od 6 mm do 24 mm
w oknach stałych

profil

okucia
uszczelki przyszybowe
i przymykowe są wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM

uszczelki przyszybowe i przymykowe są wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM;
uszczelka centralna wykonana
z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego
EPDM: litego i komórkowego

uszczelki przyszybowe i przymykowe są wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM;
uszczelka centralna wykonana
z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego
EPDM: litego i komórkowego

180 kolorów według palety RAL

180 kolorów według palety
RAL

180 kolorów według palety
RAL

MB-SR50

MB-WG60

uszczelki

MACO MULTI MATIC KS

kolorystyka
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DRZWI PVC

Drzwi IGLO to nie tylko gwarancja nowoczesnego wyglądu i zaokrąglonych linii profilu,
ale również wysoki stopień bezpieczeństwa dla domu, zapewniony dzięki 3-punktowej
modułowej zasuwnicy hakowej oferowanej w standardzie w przypadku IGLO 5
oraz 3-punktowej zasuwnicy z systemem automatycznego potrójnego ryglowania
w przypadku IGLO ENERGY.

IGLO ENERGY

SYSTEMY PVC - IGLO 5 ORAZ IGLO ENERGY

Wielokomorowa budowa oraz innowacyjny system uszczelnienia w przypadku IGLO
ENERGY pozwala uzyskać bardzo dobre parametry termoizolacyjne, dzięki czemu
możliwa jest znaczna oszczędność energii, a tym samym obniżenie rachunków za jej
zużycie.
Duże komory wzmocnień systemów IGLO dają możliwość zastosowania zbrojenia
gwarantującego odpowiednie parametry statyczne, natomiast wybór pomiędzy
klamką, gałkoklamką jak i pochwytem to większa swoboda w decydowaniu o wyglądzie
i funkcjonowaniu drzwi. Wzrost stopnia nośności oraz długotrwałe użytkowanie jest
możliwe dzięki zastosowaniu trzech zawiasów na skrzydle. Drzwi takiej konstrukcji
stanowią odpowiedź na oczekiwania Klientów w stosunku do bezpieczeństwa oraz
elegancji domu.
Bogata gama folii Renolit oraz możliwość zastosowania dużej liczby wypełnień
sprawia, że drzwi IGLO wyróżniają się wysokimi walorami estetycznymi, czyniąc je
ozdobą domu.
Drzwi zewnętrzne IGLO to również wybór spośród szerokiej gamy kształtów i wzorów,
które zapewniają bezkompromisową jakość i elegancję stolarki oraz nadają drzwiom
wyjątkowego charakteru i ponadczasowego designu.

CHARAKTERYSTYKA
profil

5-komorowe profile ramy i skrzydła wykonane wyłącznie z materiału pierwotnego w klasie
A o szerokości zabudowy 82 mm

szyba

w standardzie jednokomorowy pakiet szybowy o Ug=0,5 W/(m2K)

okucia

zasuwnica automatyczna Maco

uszczelki

EPDM

kolorystyka

32 kolory

przenikalność cieplna Uw

przebadane Iglo Energy 1000 x 2100 mm Uw=0,9 W/(m2K)

dzwiękoszczelność Rw

przebadane 35-46 dB
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DRZWI DREWNIANE

Drzwi zewnętrzne drewniane w systemie Softline-68 wykonane z drewna
sosnowego i meranti spełniają nie tylko oczekiwania estetyczne, ale również
rygorystyczne wymogi budowlane.
Wiedza i wieloletnie doświadczenie pomogły nam zaprojektować nowoczesne
systemy drzwiowe, odpowiadające najbardziej aktualnym potrzebom rynku,
charakteryzujące się wyjątkową elegancją, a zarazem ponadprzeciętną
funkcjonalnością.

SOFTLINE 68

DRZWI DREWNIANE SOFTLINE - 68

Najwyższej jakości drewno wykorzystywane do produkcji, klejone trójwarstwowo
o grubości 68 mm, jest podstawą idealnego piękna i najwyższej jakości wykonania.
Drzwi drewniane to jednak nie tylko bardzo ładny design i wyrafinowany wygląd,
ale również idealna izolacja. Są bardzo trwałe i posiadają perfekcyjne walory
w zakresie bezpieczeństwa.
Dodatkowo żywotność stolarki przedłuża impregnacja i gruntowanie. Bardzo
duża różnorodność kolorów: lazury z widoczną strukturą drewna oraz cała paleta
RAL pozwalają spełnić indywidualne życzenia nawet najbardziej wymagających
Klientów. Co więcej, wszystkie powłoki malarskie są przyjazne dla środowiska.

CHARAKTERYSTYKA
profil

wykonany z drewna sosnowego i meranti w systemie Softline, dostępne profile
o głębokości zabudowy 68 mm

szyba

w standardzie pakiet jednokomorowy 4/16/4; na życzenie Klienta dostępny pakiet
nawet z trzema szybami

uszczelki

uszczelki TPE Inter Deventer

kolorystyka

bogotata oferta farb kryjących (paleta RAL) lub transparentnych

dodatkowe informacje

aluminiowa listwa zabezpieczająca drewno przed promieniami UV i wodą spływającą
z szyby
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DRZWI ALUMINIOWE

Drzwi aluminiowe to gwarancja wysokich parametrów izolacji termicznej jak
również ochrony przed włamaniem z eleganckim i nowoczesnym designem.
Różnorodność form i kształtów oraz możliwość wyboru spośród bogatej palety
kolorów RAL stanowi atut drzwi aluminiowych wykonywanych przez DRUTEX.

MB-70HI

DRZWI W SYSTEMACH ALUMINIOWYCH

Drzwi aluminiowe firmy DRUTEX to również znakomita ochrona przed włamaniem,
której gwarancją są wysokiej klasy okucia. Wysoką jakość gwarantują jednocześnie
wykorzystywane w produkcji antywyważeniowe zawiasy regulowane w 3D. Co
więcej, dzięki temu, że zawiasy posiadają dodatkową ochronę w postaci stalowych
trzpieni, drzwi te stanowią doskonałe rozwiązanie wpływające w jeszcze większym
stopniu na podwyższenie stopnia bezpieczeństwa i ochrony przed wyważeniem.

CHARAKTERYSTYKA
Profil

MB45 , MB70

Próg

MB45 - próg 12 mm, MB70 - próg 20 mm

Szyba

MB45 - max. 24 mm; MB70 - max. 50 mm

Okucia

zawiasy WALA WX; zamek jednopunktowy zapadkowo-zasuwkowy KARO; jako opcja
3-punktowa zasuwnica hakowa STV (Winkhaus )

Informacje dodatkowe

Kształt profili pozwala uzyskać smukłe i wytrzymałe konstrukcje okien i drzwi. Systemy
aluminiowe charakteryzują się rewelacyjnie niską wartością współczynnika przenikania ciepła U dzięki zastosowaniu specjalnych przekładek termicznych i uszczelek. Okna
i drzwi systemu MB-70HI podobnie jak w przypadku systemu bazowego mogą być wykorzystywane zarówno w zabudowie indywidualnej, jak i w fasadach aluminiowych
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DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNE
IGLO-HS
DRZWI PODNOSZONO - PRZESUWNE IGLO-HS
IGLO - HS

System IGLO-HS wykonany z wysokiej jakości komorowych profili klasy A, produkowanych
wyłącznie z materiału pierwotnego, to innowacyjne, autorskie rozwiązanie DRUTEX S.A. idealne
do modnych przeszkleń tarasowych i balkonowych. Nowy produkt jest świetnym rozwiązaniem
do domów energooszczędnych oraz pasywnych, ze względu na zastosowaną technologię
uszczelnienia, najwyższej klasy profile i optymalną budowę.
Zaawansowana technologia umożliwia tworzenie przeszkleń o dużych gabarytach, co zapewnia
doskonałe doświetlenie wnętrz oraz ułatwia ich aranżację, zachowując jednocześnie stabilność,
funkcjonalność i lekkość konstrukcji. Specjalnie dostosowane okucia i dwie niezależne
prowadnice sprawiają, że przesuwanie ogromnych skrzydeł nie wymaga użycia wielkiej siły,
a bezpieczeństwo użytkowania gwarantowane jest, dzięki stabilnej konstrukcji, nawet przy
wadze skrzydła do 400 kg.
Drzwi w systemie podnoszono-przesuwnym IGLO-HS wyróżniają się niepowtarzalnym
designem i elegancją, dzięki wysokiej jakości profilom, bogatej kolorystyce oraz eleganckim
dodatkom. Wyjątkowy styl systemu podkreślają aluminiowe klamki, pochwyty lub gałkoklamki.
Kombinacja różnych modeli i zróżnicowana kolorystyka pozwala na stworzenie indywidualnej
stylistyki, dopasowanej do preferencji Klientów.
Drzwi posiadają również niski próg aluminiowy, który zapobiega uskokom na styku drzwi
- podłoga i umożliwia licowanie progu z podłogą.

Nowość

CHARAKTERYSTYKA
profil

7-komorowy profil klasy A wykonany wyłącznie z materiału pierwotnego o szerokości skrzydła
82 mm

szyba

w standardzie pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o współczynniku przenikania ciepła U=0,5 W/(m²K);
możliwość zastosowania pakietu czteroszybowego o U=0,3 W/(m2K)

okucia

podnoszono – przesuwne GU w stanadardzie trzy zaczepy ryglujące oraz zaczep mikrowentylacji

uszczelki

welurowe uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne z EPDM

kolorystyka

32 kolory

kolorystyka

aluminiowe klamki i klamko-uchwyty dostępne w kolorach: białym, brązowym, srebrnym

dodatkowe informacje

możliwość zastosowania ciepłej ramki Swisspacer Ultimate;
wzmocnienie profili wykonane z wysokiej jakości kształtowników aluminiowych i stalowych;
rama wykonana z wysokiej jakości profili wyłącznie z materiału pierwotnego o głębokości 194 mm;
próg PVC ze wzmocnieniem aluminiowym o wysokości 60 mm (tzw. próg termiczny)
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ROLETY

ROLETY
DRUTEX posiada prawie 20-letnie doświadczenie w produkcji rolet. W ofercie posiadamy rolety z PVC jak i aluminium, które
dostępne są w bagatej gamie kolorystycznej i odpowiadają trendom rynkowym oraz potrzebom Klientów.

BEZKOMPROMISOWE BEZPIECZEŃSTWO

IDEALNA OCHRONA AKUSTYCZNA

Zastosowanie licznych rozwiązań związanych z blokadą
podnoszenia rolety oraz jej sterowaniem, powoduje, ze rolety
stanowią barierę ochronną przed złodziejami i włamywaczami.

Rolety gwarantują ograniczenie odczuwalnego hałasu i można
cieszyć się spokojem i błogą ciszą.

JAKOŚĆ I ESTETYKA

KOMFORT I PROSTOTA UŻYTKOWANIA

Rolety wykonane są z najlepszych komponentów mających
wpływ na ich niezawodną funkcjonalność oraz wysokie walory
estetyczne. Dzięki nowoczesnym materiałom do produkcji oraz
perfekcji wykonania na każdym etapie produkcyjnym są one
gwarancją elegancji i komfortu użytkowania przez wiele lat.

Możliwość sterowania roletami dopasowanymi do indywidualnych preferencji Klienta, tj. manualnie lub za pomocą silnika
elektrycznego.

PERFEKCYJNA IZOLACJA CIEPLNA
Zastosowanie najlepszych materiałów do produkcji to
również inwestycja w energooszczędność oraz zmniejszone
zapotrzebowanie budynku na energię, co znacząco obniża
koszty jego ogrzewania.
Badania przeprowadzone w ITB potwierdziły, że okno IGLO 5
o współczynniku Uw= 0,99 W/(m2K) z zamkniętą roletą uzyskało
współczynnik przenikalności cieplnej na poziomie 0,75 W/(m2K)*.
*dla okna o wymiarach 1500 mm x 1500 mm wg badania w CSI w Czechach
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ROLETY

SZYBY ZESPOLONE OD PONAD 20 LAT!

TYPY ROLET NAKŁADANYCH:

TYPY ROLET ADAPTACYJNYCH:

Z REWIZJĄ DOLNĄ
• dostępna w wymiarach 170 lub 210 mm (wysokość
skrzynki)
• umożliwia praktycznie całkowitą zabudowę od
wewnątrz i z zewnątrz, dzięki czemu widoczna staje
się tylko prowadnica i aluminiowy pancerz, co ma
wpływ na estetykę rolety po jej zamontowaniu
• dostęp do skrzynki w celu prac konserwatorskich
możliwy jest po otwarciu rewizji zamieszczonej u jej
dołu

ROLETA 45°
• dostępna w wymiarach: 137, 165 oraz 1
 80 mm (wysokość
skrzynki)
• wyróżnia się charakterystycznym ścięciem skrzynki,
który pozbawia ją kąta prostego
• dostępna w wybranych kolorach palety RAL

Z REWIZJĄ OD CZOŁA
• dostępna w rozmiarach 170 lub 210 mm (wysokość
skrzynki)
• konstrukcja umożliwia jednostronną zabudowę
rolety, dzięki czemu jest ona niewidoczna z zewnątrz
budynku
• prac konserwatorskich można dokonywać po
otwarciu rewizji na czole skrzynki umieszczonej
wewnątrz pomieszczenia

ROLETA OWALNA
• dostępne wymiary: 142x147; 170x175; 185x190 mm
(wysokość skrzynki)
• opływowy kształt doskonale komponuje się
z delikatnymi elementami zabudowy
• aluminiowy pancerz dopasowany jest kolorystycznie do
barwy skrzynki według wybranych odcieni palety RAL
ROLETA PODTYNKOWA
• dostępne wymiary: 137, 165 lub 180 mm
• może być zamontowana na kilka sposobów dzięki
klapce otwierającej zamieszczonej u dołu skrzynki
• istnieje możliwość przymocowania jej od strony czoła
skrzynki
• kolory w wybranych barwach palety RAL

INTELIGENTNE SYSTEMY STEROWANIA
Istnieje kilka sposobów komfortowego podnoszenia i zamykania rolet:
• ręczne – za pomocą paska, korby lub paska z przekładnią korbową
• automatyczne – sterowanie pilotem, kluczykiem lub wyłącznikami
• przewodowe
• sterowanie indywidualne
• system umożliwia rozbudowę o sterowanie pilotem
• bezprzewodowe
• system sterowania radiowego RTS
• system umożliwia rozbudowę istniejącej instalacji w dowolnej chwili

DRUTEX to już 30-letnia tradycja i ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji szyb
zespolonych. Firma jako pierwszy producent w Polsce wraz z wyprodukowaniem
pierwszego okna rozpoczęła równolegle produkcję własnych szyb zespolonych. Spółka
dysponuje 6 liniami do produkcji szyb zespolonych i piecem do hartowania. Potencjał
produkcyjny i zaawansowanie technologiczne pozwala firmie DRUTEX na tworzenie
pakietów szybowych dla swojej stolarki dopasowanych do potrzeb Klientów.
W celu zapewnienia produktów najwyższej jakości, DRUTEX korzysta z najnowocześniejszych
maszyn uznanych producentów. Podstawę stanowią linie produkcyjne wyposażone w nowoczesne
maszyny i urządzenia renomowanych światowych koncernów, jak LISEC w przypadku maszyn do
cięcia i zespalania szyb zespolonych oraz GLASTON w odniesieniu do pieca do hartowania szyb.
Ich uzupełnieniem są linie do obróbki mechanicznej szyb BENTELER.
W produkcji DRUTEX wykorzystuje szkło światowych koncernów jak Saint-Gobain, Guardian
czy Euroglass. Istnieje pełna możliwość indywidualnego doboru odpowiedniego pakietu
szybowego w zależności od preferencji w zakresie dźwiękoszczelności, nasłonecznienia czy
ochrony antywłamaniowej. Firma oferuje możliwość zmiany pakietu szybowego na szyby typu
np. float, antisol, reflektofloat, ornament, bezpieczna, antywłamaniowa. Modne przeszklenia,
okna wielkogabarytowe czy nietypowe kształty są już dziś standardem, a wiedza i wieloletnie
doświadczenie w produkcji szyb zespolonych to kolejne atuty, które wpływają na najwyższą
jakość i nowoczesność stolarki DRUTEX.

Czy wiesz że...
DRUTEX posiada własną hartownię szkła renomowanej
firmy Glaston?
Nowoczesna szlifierka szkła
Benteler i piec do hartowania Glaston pozwalają na
hartowanie szkła powłokowego o grubości od 3 do
nawet 12 mm. Możemy pozwolić sobie na wykonywanie jeszcze bardziej wytrzymałych, lżejszych konstrukcji.
Jesteśmy jedną z nielicznych
na świecie firm, które mogą
wykonywać takie zlecenia.
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PROFILE KLASY A
DRUTEX nieustannie dąży do zapewniania swoim
Klientom satysfakcji z posiadania najlepszych
okien. Właśnie z tego względu w 2007 roku firma
rozpoczęła produkcję własnego systemu profili
okienno-drzwiowych.

Produkcja własnych profili PVC prowadzona
jest na liniach technologicznych wyposażonych
w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia
renomowanych światowych firm i odbywa się przy
zastosowaniu najwyższej jakości komponentów do
produkcji. Nowoczesna mieszalnia w połączeniu
z wysoce zaawansowaną ekstruzją umożliwiają
tworzenie najwyższej jakości profili będących źródłem
satysfakcji Klientów.
Zaokrąglony, śnieżnobiały profil klasy A, wykonany
wyłącznie z materiału pierwotnego, niepochodzącego
z recyklingu, w połączeniu z bogatą gamą folii
Renolit, stanowi podstawę najnowszych trendów
architektonicznych. Pięcio- lub siedmiokomorowa
budowa ramy oraz skrzydła zapewnia wysokie
parametry statyczne oraz termoizolacyjne okna, zaś
różnorodność wielkości i możliwości aranżacji okien
decyduje o ich wyjątkowej estetyce i elegancji.

Czy wiesz że...
Profile PVC firmy DRUTEX jako jedne z nielicznych na
rynku wykonane są wyłącznie z materiału pierwotnego,
dzięki czemu zachowana jest ich najwyższa jakość. Śnieżnobiałe profile klasy A gwarantują doskonałe parametry
pod względem energooszczędności, przepuszczalności
powietrza, odporności na wiatr oraz wytrzymałości.
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DLACZEGO DRUTEX?

Własna, nowoczesna flota transportowa składająca
się z ponad 200 pojazdów.

Potrafimy dopasować się do
potrzeb Klientów

NAJLEPSZE OKNA - nowoczesne i funkcjonalne
produkty - okna i drzwi najwyższej jakości,
energooszczędne, bezpieczne, o wyjątkowym designie.

Współpraca z Najlepszymi: ambasadorami marki zostali światowej klasy
piłkarze – Philipp Lahm, Andrea Pirlo i Jakub Błaszczykowski.

Najkrótsze na rynku terminy realizacji
zamówień – 7 dni w całej Europie.

Własne zaplecze naukowo-badawcze
i infrastruktura techniczna.

Ponad 30 lat doświadczenia w tworzeniu wysokiej
jakości produktów.

Niezależność biznesowa i produkcyjna – własna
produkcja szyb zespolonych i profili PVC.

Wiarygodność i rzetelność biznesowa.

Certyfikowana jakość – ISO 9001 i ISO 14001.

Innowacyjny i w pełni zautomatyzowany
park maszynowy.

Ogromny potencjał proinwestycyjny.
Potencjał produkcyjny pozwalający
na produkcję 7000 okien dziennie.

Profesjonalizm i fachowość wynikające
z wieloletniego doświadczenia.

Spektakularne inwestycje
w kraju i za granicą.

Rozbudowana sieć ok. 3000 dilerów.

Lider na europejskim rynku stolarki
okienno-drzwiowej.

Uznanie i podziw Klientów w kraju i za granicą - liczne nagrody
i wyróżnienia przyznane przez niezależnych ekspertów i Klientów.
DRUTEX NAJLEPSZE OKNA KATALOG 2015

51

SPEKTAKULARNA INWESTYCJA

GALERIA FIRMY

DRUTEX wyposażył w okna hotel Hilton w Nowym Jorku. Inwestycja obejmowała produkcję i dostawę prawie 1000
okien PVC, a projekt związany był z rewitalizacją słynnego hotelu położonego w pobliżu nowojorskiego lotniska
JF Kennedy.
Projekt stanowi jedną z największych transakcji na amerykańskim rynku realizowanych przez Spółkę.

Siedziba DRUTEX S.A.

Czy wiesz że...
Okna DRUTEX-u stanowią wyposażenie budynków na całym świecie. Poza Europą również w USA, Kanadzie,
Meksyku, Australii i na Bliskim Wschodzie. Firma dostarczyła okna w systemie europejskim do najwyższego
budynku na Zachodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, ale również do apartamentu prezydenckiego
w Szymbarku, czy prestiżowej inwestycji na Placu Św. Marka w Wenecji.

ECS z lotu ptaka
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GALERIA FIRMY

Mieszalnia

Magazyn składowania komponentów

Maszyny do ekstruzji profili PVC
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GALERIA FIRMY

Ekstruzja profili PVC

Produkcja szyb zespolonych

Produkcja szyb zespolonych

Produkcja szyb zespolonych
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GALERIA FIRMY

Nowoczesne maszyny do produkcji okien

Produkcja okien PVC

Produkcja okien PVC

Produkcja okien PVC
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GALERIA FIRMY

Hartownia szkła

Hartownia szkła

Stolarka PVC

Flota transportowa
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GALERIA REALIZACJI

Hotel Hilton - USA

Biurowiec w Seattle - USA

Hotel Holiday Inn - USA

Włochy
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GALERIA REALIZACJI

Meksyk

Niemcy

Niemcy

Niemcy
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GALERIA REALIZACJI

Włochy

Szwajcaria

Szwecja

Polska
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GALERIA REALIZACJI

Polska

Australia

Czechy

Polska
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GALERIA REALIZACJI

Włochy

Polska

Włochy

Norwegia
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DRUTEX Spółka Akcyjna
ul. Lęborska 31
77-100 Bytów
tel.: +48 59 822 91 01; 59 822 91 04
fax: +48 59 822 91 03
e-mail: drutex@drutex.com.pl
www.drutex.eu

