
 

 

Informacja prasowa 

 

Warszawa, 24 czerwca 2020 r. 

 

Zmiany w zarządzie Grupy Deventer 

Jak informuje Roto Frank Fenster- und Türtechnologie (FTT) GmbH z dniem 1 lipca 

2020 r. Mike Piqeur obejmuje stanowisko prezesa grupy Deventer, producenta 

profili uszczelniających, należącej do Roto Frank FTT. Dotychczasowy prezes Lüder 

Pflügner, który od trzynastu lat piastował tę funkcję, przechodzi na emeryturę. 

 

Grupa Deventer, wchodząca w skład dywizji Roto Frank FTT, posiada oprócz głównej 

siedziby w Niemczech (Berlin Spandau) zakłady w Holandii, w Polsce i w Rosji. Grupa 

specjalizująca się w produkcji profili uszczelniających z elastomerów termoplastycznych 

(TPE), specyficznych receptur PVC i gumy silikonowej zatrudnia obecnie ok 200 osób.  

Ścisła współpraca w zakresie projektowania systemowych rozwiązań okuć i uszczelnień obu 

firm stanowi przewagę kompetencyjną dla klientów. 

Nowy szef Deventer, Mike Piqeur, jest doświadczonym ekspertem branżowym i doskonałym 

biznesmenem. Urodzony w Amsterdamie Piqeur już w 1985 roku rozpoczął pracę jako 

menadżer produktów eksportowych w Roto w Leinfelden-Echterdingen. Po przejściu kilku 

kolejnych etapów kariery, od 2000 roku do dzisiaj kieruje działaniami Roto w regionie Europy 

Zachodniej, w której skład wchodzi: Wielka Brytania, Irlandia, Skandynawia i kraje BeNeLux. 

Przez lata zebrał bogate doświadczenie, mierząc się ze zmieniającymi się zadaniami 

sprzedażowymi i projektowymi. Bezpośrednio przed przejęciem przez Roto firmy Deventer 

ściśle współpracował z oddziałem firmy w Holandii.  

Dla 58-letniego Piqeura jednym z codziennych priorytetów jest trwała i silna ofensywa 

kompetencji systemowych, które przyczynią się do planowanych wzrostów. Najbliższe 

działania obejmują konsekwentne zwiększanie międzynarodowej działalności w branży profili 

uszczelniających. Ważnym elementem strategii biznesowej jest też zrównoważony rozwój 

oraz wykorzystanie wiedzy i wsparcia dobrze skoordynowanych zespołów zarządzających w 

Deventer. 
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Informacje dla mediów: 
Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, utworzona w 1995 roku, jest 
dystrybutorem systemów okuć okiennych i drzwiowych Roto Frank AG na terenie Europy Północno-
Wschodniej: Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Asortyment Roto obejmuje okucia i klamki do 
okien i drzwi rozwierno-uchylnych, przesuwnych, harmonijkowych, a także zamki, zawiasy i progi, 
akcesoria do szklenia oraz elektroniczne wyposażenie dodatkowe. Ponad 8000 artykułów z gamy 
różnych rozwiązań łączy bezpieczeństwo, zarządzanie energią i komfort w budynkach. 
Innowacyjne niezawodne okucia produkowane są w 15 zakładach Roto na całym świecie. 
 
Grupa Roto Frank, której początki sięgają 1935 roku, jest światowym liderem w produkcji okuć do 
systemów rozwierno-uchylnych, oraz producentem okien dachowych – reprezentowanym w Polsce 
przez drugą spółkę Roto Okna Dachowe.  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 
www.roto-frank.pl.  

Kontakt dla mediów: Monika Pezda, Specjalista ds. komunikacji marketingowej Europa Północno-
Wschodnia tel. +48 22 5670937, e-mail: Monika.pezda@roto-frank.com 
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