
Przedświąteczne spotkanie w firmie Drutex 
Drutex S.A. - największy producent okien i drzwi w Europie 

-zorganizował 14 i 15 grudnia 2011 r. spotkanie w Szymbarku 
oraz swojej siedzibie w Bytowie, w którym uczestniczyło prze
szło czterdziestu dziennikarzy mediów ogólnopolskich, w tym 
m.in. czasopism budowlanych. W programie spotkania była 
konferencja prasowa, podczas której zarząd firmy poinformo
wał o dotychczasowych osiągnięciach i planowanych inwesty
cjach, zwiedzanie fabryki w Bytowie oraz koncert z udziałem 
Michała Szpaka - finalisty I edycji X-Factor, który poza utwo
rami ze swojej pierwszej płyty wykonał również polskie pasto
rałki oraz iluzjonisty Macieja Pola. Niewątpliwą atrakcją były też 
warsztaty kulinarne Roberta Sowy i degustacja potraw przy
rządzonych wspólnie z mistrzem. 

Rekordowy wzrost produkcji i sprzedaży 
Firma Drutex rozpoczęła działalność w 1985 r. od produkcji 

siatek ogrodzeniowych, drutu i wyrobów z drutu. W 1994 r. 
zmieniono profil produkcji i uruchomiono pierwszą linię techno
logiczną do wytwarzania stolarki okiennej z PVC oraz linię 
do produkcji szyb zespolonych. W następnych latach rozsze
rzono asortyment o stolarkę drewnianą i aluminiową oraz role
ty. Przełomowy dla Drutexu był 2007 r., kiedy rozpoczęto eks-
truzję profili okiennych PVC w systemie GL wraz z własną przy
gotowalnią komponentów do tej produkcji. 

Obecnie w fabryce w Bytowie powstaje 5000 okien na dobę 
z wykorzystaniem profili PVC i szyb zespolonych własnej pro
dukcji - powiedział podczas konferencji prasowej Piotr Szar-
blewski, odpowiedzialny za produkcję profili i stolarki z PVC. 
Drutex ma własny dział badań i rozwoju, biuro konstrukcyjne 
oraz pracujące przez całą dobę laboratorium badawcze, dzię
ki czemu proces produkcji i jakość wytwarzanej stolarki podle
gają stałej kontroli. Ponadto firma dysponuje własnymi środka
mi transportu (przeszło 145 pojazdów), co łącznie z dobrą lo
gistyką umożliwia realizację zamówień w ciągu maksymalnie 
7 dni na terenie całej Europy. 

O przewadze konkurencyjnej firmy decyduje jakość i różnorod
ność oferty, możliwość realizacji każdego zamówienia, bardzo 
krótki czas dostawy wyrobów do klienta oraz cena. Taka obsłu
ga sprawia, że z roku na rok zwiększa się liczba zadowolonych 
odbiorców w kraju i za granicą. Obecnie Drutex ma ok. 2000 dys

trybutorów, a jego wyroby są sprzedawane w większości krajów 
europejskich, USA, Kanadzie, Meksyku, Australii i na Dalekim 
Wschodzie. W strukturze sprzedaży stolarka z PVC stanowi 94%, 
drewniana 3% i aluminiowa 3%. Zarówno w Polsce, jak i na ryn
kach zagranicznych sprzedaż odbywa się wyłącznie za gotów
kę - podkreślił Rafał Gierszewski, Dyrektor ds. Handlowych. 

W 2010 r. wyprodukowano w firmie Drutex ok. 18 mln m pro
fili PVC i ok. 2,3 mln m2 szyb, a przychody ze sprzedaży sięgnę
ły 326 mln zł. Rekordowy był 2011 r. Zanotowano wzrost przy
chodów o 20% w porównaniu z 2010 r., wzrost eksportu o 15% 
i zwiększenie zatrudnienia do 1560 osób. Sprzedaż szacowa
na jest na 385 mln zł, w tym eksportowa na 144 mln zł. Rozwi
nęliśmy współpracę z dotychczasowymi klientami, podpisaliśmy 
bardzo duże kontrakty z nowymi, jak również rozpoczęliśmy 
wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych wytwarza
nej stolarki. Wypracowane wyniki finansowe pokazują, że 2011 r. 
był najlepszy w całej historii firmy. Jest to m.in. efekt naszej stra
tegii rozwoju, którą konsekwentnie realizujemy. Stale pracujemy 
nad poszerzeniem oferty, podniesieniem poziomu świadczo
nych usług i utrzymywaniem długoterminowych relacji z klienta
mi - powiedział podczas spotkania z dziennikarzami Leszek 
Gierszewski - Prezes Spółki Drutex. 2011 r. był również rokiem 
intensywnych działań inwestycyjnych. Spółka dokonała zakupu 
nowych maszyn i urządzeń do produkcji stolarki okienno-drzwio-
wej oraz narzędzi do wytwarzania profili PVC. Jednocześnie flo
ta transportowa powiększyła się o 9 Mercedesów Actros z przy
czepą oraz 4 Mercedesy Sprinter. Firma skoncentrowała się 
również na usprawnieniu procesów zarządzania przez rozbudo
wę własnych systemów informatycznych. Łączny koszt zrealizo
wanych inwestycji w 2011 r. wyniósł ok. 18 mln zł. 

Ambitne plany 
W 2012 r. Drutex planuje rozpocząć budowę Europejskie

go Centrum Stolarki, które powstanie obok fabryki w Bytowie, 
poinformował dziennikarzy Bogdan Gierszewski, Dyrektor ds. 
Produkcji. W wyniku tej inwestycji nastąpi zwiększenie mocy 
produkcyjnych firmy o minimum 100%, w tym: profili PVC z 70 
do 200 ton na dobę; dwukrotnie szyb zespolonych (wytwarza
ne będą na 8 liniach, obecnie pracują4); rolet z 3300 szt. obec
nie do 10 000 szt. miesięcznie. Dwukrotnie (z 4 do 8) zwiększy 
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się też liczba linii okleinowania profili PVC. Ponadto zarząd 
spółki rozważa uruchomienie produkcji okien dachowych. Roz
wiązanie jest już gotowe i opatentowane. 

Budowa Europejskiego Centrum Stolarki będzie się również 
wiązać ze wzrostem zatrudnienia o co najmniej 1000 osób, 
zwiększeniem floty transportowej oraz sieci dystrybucji w kraju 
i za granicą, gdyż nie sztukąjest wybudować nową fabrykę, ale 
zapewnić rynek zbytu dla rosnących mocy produkcyjnych 
- stwierdził Prezes Leszek Gierszewski. Inwestycja ma powstać 
w ciągu 2 - 3 lat, a jej koszt szacowany jest na ok. 200 mln zł. 

Polska potęgą w produkcji 
stolarki budowlanej 

Produkcja okien i drzwi w Polsce rozwija się systematycznie 
od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Obecnie nasi 
producenci mają opanowaną do perfekcji technologię produk
cji i nowoczesne urządzenia, co przekłada się na bardzo dobrą 
jakość wyrobów, a dodatkowo ich przewagą konkurencyjną 
na rynkach zagranicznych jest atrakcyjna cena - powiedział 
podczas spotkania w firmie Drutex Robert Kłos - Prezes Cen
trum Analiz Branżowych. Nic więc dziwnego, że jesteśmy po
tęgą eksportową i co czwarte okno trafia poza granice Polski. 
W 2010 r. z 20 mln szt. wyprodukowanych okien i drzwi o war
tości 9,15 mld zł wyeksportowano 5,4 mln szt. za 865 mln eu
ro, a w 2011 r. prawdopodobnie 5,6 mln szt. za ok. 890 mln eu
ro, w tym okien z PVC za 425 mln euro - ocenia Centrum Ana
liz Branżowych. Pod względem wartości produkcji zajmowali
śmy w 2010 r. szóste miejsce w Europie, pod względem war
tości eksportu drugie, ale w przypadku stolarki drewnianej 
i z PVC - pierwsze. Od momentu akcesji naszego kraju do Unii 
Europejskiej eksport okien z PVC zwiększył się o 553% (rysu
nek). Polska stolarka trafia do 90 krajów świata, ale najważniej
szymi i największymi odbiorcami (93% eksportu) są kraje eu-
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Wzrost eksportu stolarki budowlanej od momentu akcesji Polski 
do UE Źródło: Centrum Analiz Branżowych 

ropejskie: Niemcy; Dania; Wielka Brytania; Czechy; Słowacja; 
Francja; Belgia; Włochy; Szwecja; Norwegia. 

Wysoki, bo przeszło 40% udział w całości importu danego kra
ju uzyskaliśmy już na rynku Słowacji, Czech i Danii. Nie ma po
wodu, abyśmy w najbliższych latach takiego poziomu nie osią
gnęli na pozostałych rynkach, szczególnie na największych w Eu
ropie: w Niemczech; Francji i Wielkiej Brytanii. Będzie to możli
we m.in. dzięki rządowemu programowi promocji eksportu pol
skiej gospodarki, który na promowanie polskich okien i drzwi 
w Europie zamierza przeznaczyć wraz z producentami kilkadzie
siąt mln zł. Jeżeli ten cel zostanie osiągnięty, to jest kolejna szan
sa dla polskich producentów, aby w najbliższych 3 latach podwo
ić wartość sprzedaży zagranicznej - twierdzi Robert Kłos. 

Tak więc silna pozycja polskiej branży okienno-drzwiowej, to 
przede wszystkim zasługa eksportu. 

Krystyna Wiśniewska 
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