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Aluprof z Orłem Polskiej Stolarki 2019

Po raz siódmy z rzędu wręczono Orły Polskiej Stolarki. Tegorocznym laureatem nagrody, przyznawanej firmom
szczególnie zasłużonym dla rozwoju branży, został Aluprof S.A. Wręczenie statuetek miało miejsce 23 maja podczas
gali jubileuszowego X Kongresu Stolarki Polskiej, organizowanego przez Związek POiD.

Wydarzenie to od dekady jest okazją do spotkania się firm zaangażowanych w rozwój stolarki budowlanej w kraju.
Rokrocznie w kongresie bierze udział ponad 300 uczestników, w tym przedstawiciele firm, świata nauki i biznesu oraz
mediów. Dziesiątą edycję Kongresu Stolarki Polskiej patronatem honorowym objęło Ministerstwo Inwestycji i
Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Program merytoryczny podzielony był na 3 bloki
tematyczne, których myślą przewodnią stały się rozwiązania SMART dla branży stolarki.
Aluprof S.A., wiodący europejski producent i dystrybutor systemów aluminiowych dla budownictwa, jest uczestnikiem
wydarzenia od pierwszej jego edycji. Na przestrzeni lat firma była wielokrotnie doceniana za działalność na rzecz
promocji polskiej myśli technicznej i rodzimych rozwiązań na rynkach zagranicznych. Statuetki Orła Polskiej Stolarki
wręczono podczas uroczystej gali wieńczącej pierwszy dzień tegorocznego kongresu. Nagrodę dla Aluprof S.A.
złożono na ręce Prezesa Zarządu, Tomasza Greli.
– Aluprof, jako firma wyznaczająca nowe trendy rynkowe, z radością uczestniczy w prestiżowych wydarzeniach
branżowych, jak Kongres Stolarki Polskiej, których celem jest wymiana doświadczeń i rozmowy o największych
strona 1 / 3

newss.pl

Aluprof z Orłem Polskiej Stolarki 2019

wyzwaniach sektora. Cieszymy się, że po raz kolejny nasz wkład w rozwój rodzimej stolarki został doceniony przez
zarząd POiD. Nagroda, którą otrzymaliśmy, mobilizuje nas do zwiększenia zaangażowania w kreowanie przyszłości
branży budowlanej w Polsce poprzez doskonalenie innowacyjnych rozwiązań i aktywną promocję polskiej marki –
mówi Bożena Ryszka, Dyrektor Działu Marketingu i Public Relations.
Aluprof S.A. dostarcza na rynek systemy aluminiowe okienno-drzwiowe o wysokim stopniu zaawansowania
technologicznego, a także systemy bramowe i roletowe. Producent oferuje także nowoczesne systemy fasadowe,
zabezpieczające budynek systemy przeciwpożarowe i konstrukcje antywłamaniowe oraz energooszczędne rozwiązania
stosowane w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Aluprof oprócz 4 zakładów w Polsce umiejscowionych w
Bielsku-Białej, Opolu, Goleszowie i Złotowie, posiada 10 oddziałów w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych.
Firma należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. – najbardziej nowoczesnej i najszybciej rozwijającej się firmy w
branży aluminiowej w kraju.
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