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Grupa Selena rozpoczęła produkcję żelu do dezynfekcji rąk TYTAN HEALTH 

Pomoc dla dolnośląskich szpitali 

Grupa Selena rozpoczęła produkcję żelu do dezynfekcji rąk TYTAN HEALTH. Pierwsza partia produktu 
zostanie przekazana bezpłatnie do dolnośląskich szpitali – gdzie firma ma swoje zakłady i centralę. 

TYTAN HEALTH – Dezynfekujący Żel Do Rąk o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym uzyskał 

pozwolenie wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych. Łącznie 10 tys. opakowań (po 500 ml każde) trafi do placówek leczniczych na Dolnym 
Śląsku. Żele wejdą także do oferty Grupy Selena i będzie można je kupić w ramach standardowych 
zamówień składanych w dziale handlowym. 

TYTAN HEALTH – Dezynfekujący Żel Do Rąk będzie produkowany przez jeden z zakładów Grupy Selena – spółkę Libra, 
która mieści się w Dzierżoniowie na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

„Chcemy włączyć się w pomoc Polakom w tym trudnym dla 

wszystkich czasie. W szybkim tempie udało się dostosować 

linie technologiczne i nasz zakład rozpoczął już produkcję. 

Receptury zgodne ze standardami WHO opracowali 

specjaliści z Selena Labs, a następnie uzyskaliśmy 

niezbędne pozwolenie. Rozumiemy, że obecnie liczy się 

każda inicjatywa, która może wspomóc polską służbę 

zdrowia oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. 

Mamy już doświadczenie z Chin – gdzie działają nasze 

zakłady i wiemy, jak ważna jest masowa oraz szybka 

reakcja. Dlatego chcemy angażować się i wspierać 

Polaków na Dolnym Śląsku. Pierwszą partię produktów 

przekazujemy bezpłatnie do dolnośląskich szpitali” – mówi 

Krzysztof Domarecki, Prezes Zarządu Grupy Selena. 

Więcej informacji na stronie: selena.com 
Grupa Selena 
 
Selena jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej oraz jednym z czterech największych producentów pian 
montażowych dla budownictwa na świecie. Grupa w swojej ofercie posiada piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, 
zamocowania oraz produkty komplementarne. W skład Grupy wchodzi 35 spółek w 17 krajach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w 
Polsce, Brazylii, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii i Kazachstanie. Międzynarodowe doświadczenia zdobywane na wielu 
różnych rynkach pozwalają Grupie Selena szybko się rozwijać – jest to firma innowacyjna, kreująca nowe rozwiązania, dostosowane do rosnących 
potrzeb użytkowników. 

http://selena.com/
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Grupa Selena była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach. Spółka została wyróżniona m.in.: 
x Tytułem „Diament Forbesa 2020” 
x przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „Trwały Sukces” 
x tytułem Teraz Polska w kategorii „Inwestycja Zagraniczna” 
x „Jedynką Gazety Wyborczej” dla „Firm 30-lecia wg Gazety Wyborczej” za znaczący wpływ na rozwój regionu 
x tytułem Orła Tygodnika Wprost – nagrodę dla firm, które osiągnęły najwyższy średni zysk netto w ciągu ostatnich 3 lat, a także największy 

średni procentowy wzrost zysku netto. 
Założyciel Grupy Krzysztof Domarecki otrzymał m.in. 

x Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości w uznaniu za zasługi dla polskiej gospodarki Polskiej  
x Wektora 2017 przyznawanego przez Pracodawców Rzeczpospolitej 
x wyróżnienie „Osobowość Dolnego Śląska” w konkursie „Gwiazdy Biznesu” w ramach Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego 

Grupa jest także nagradzana za innowacyjność produktów m.in. 
x w 2018 roku po raz 7. uhonorowana została tytułem: „Budowlana Firma Roku” 
x otrzymała złote godło Konsumencki Lider Jakości 2018 dla marki Tytan Professional w kategorii „Silikony i piany” 

Najwyższa jakość produktów Grupy Selena oraz ich nowoczesność cieszą się uznaniem partnerów i klientów w 100 krajach. Portfolio marek Grupy 
otwierają takie topowe brandy, jak: Tytan Professional, Quilosa, Artelit, COOL-R. Od kwietnia 2008 akcje spółki holdingowej Grupy – Selena FM SA 
– notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 


