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Szyby dla budownictwa
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NASZA
WIZJA

Od początku naszej działalności 
mamy jasną wizję. Budujemy no-
woczesną, dynamiczną i aktywną 
globalnie organizację, która przy-
czynia się do rozwoju swoich Part-
nerów Biznesowych i tworzy war-
tościowe miejsca pracy. 

Naszą misją jest wzmacnianie kon-
kurencyjności naszych Klientów 
przez zaspokajanie ich wymagań. 

Oferujemy naszym Partnerom Biz-
nesowym wartość dodaną, którą 
rozumiemy jako wzbogacanie  na-
szych produktów, usług i rozwiązań 
o nowe, lepsze cechy i wartości.  
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Naszą działalność rozpoczęliśmy  
w 1991 roku, a nasze szyby wytwa-
rzaliśmy w jednym zakładzie zlokali-
zowanym w Polsce.  Naszą ofertę kie-
rowaliśmy do producentów stolarki 
okiennej. W ciągu pierwszych  10 lat 
staliśmy się największym polskim 
producentem szyb zespolonych.

W roku 2001 rozpoczęliśmy sprze-
daż do innych krajów, budowę ko-
lejnych zakładów produkcyjnych 
w Polsce oraz rozszerzanie asor-
tymentu dla nowych segmentów 
rynku.

STAŁY 
ROZWÓJ
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Wzrost powierzchni  produkcyjnej



Powstanie
 firmy

Zakład
w Nowej Wsi

Zakład w Tychach

Zakład w Tczewie

Zakład w Radomsku

Rozbudowa zakładu w Radomsku

Druga rozbudowa zakładu w Radomsku
Zakład w Varaždin (Chorwacja)

Przejęcie dwóch zakładów produkcyjnych
od grupy Pilkington oraz praw do marki

Cervoglass (Wielka Brytania)

Przejęcie spółek Grupy Glass Systems (Wielka Brytania)

1991 1993 2000 2001 2002 2004 2008 2009 2011 2012 2014 2015 2016 2017

Mniejszościowy pakiet akcji
 w Euroglas Polska - huta szkła

 w miejscowości Ujazd

Powstanie spółki w USA
Mniejszościowy pakiet akcji
w Heliotrope Tech Inc. (USA)

Dział Szkła Fasadowego i Konstrukcji Wewnętrznych 

Dział Szkła Okiennego

Wiodący producent szyb zespolonych w Polsce

Dział Eksportu Szkła Okiennego

Rozwój sprzedaży w Skandynawii

Rozwój sprzedaży w Europie Zachodniej

Dział Eksportu Szkła Fasadowego i Konstrukcji Wewnętrznych

Wiodący niezależny przetwórca szkła 
płaskiego dla budownictwa w Europie

Dział Szkła Solarnego

Powstanie spółek 
w Wielkej Brytanii i Chorwacji

STAŁY 
ROZWÓJ

Dzięki zaufaniu jakim Klienci ob-
darzyli nas i reprezentowane przez 
nas wartości, po kolejnych dziesię-
ciu latach działalności staliśmy się 
wiodącym europejskim dostawcą 
płaskiego szkła przetworzonego dla 
budownictwa.

W 2014 roku powstały nasze pierw-
sze spółki poza Polską, a w 2015 

pierwsze zagraniczne zakłady  pro-
dukcyjne. W tym czasie rozpo-
częliśmy również rozwój poprzez 
przejęcia spółek  z branży produkcji                      
i przetwórstwa szkła. 

Obecnie nasza produkcja przekracza  
6,5 mln m2 szyb zespolonych rocznie. 
Współpracujemy z kilkuset stałymi 
odbiorcami w Europie i na innych 

kontynentach. Do wyprodukowania 
wszystkich rodzajów naszych pro-
duktów wykorzystujemy rocznie po-
nad 15 mln m2 szkła bazowego.

Globalnie nasze produkty oferujemy 
pod marką PRESS GLASS, a  dla rynku 
mieszkaniowego w Wielkiej Brytanii 
również pod marką GLASS SYSTEMS. 
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W Europie posiadamy dziesięć za-
kładów produkcyjnych o łącznej 
powierzchni 136.000 m2. Są one 
zlokalizowane w Polsce, Chorwacji 
i Wielkiej Brytanii. Ich położenie, 
moce produkcyjne, zakres certyfi-
kacji oraz asortyment, jako jedyni 
w tak wydajny sposób dopasowa-
liśmy do zapotrzebowania obsługi-
wanych rynków.

Każdy z zakładów specjalizuje się   
w wytwarzaniu innego asortymen-

tu i spełnianiu odmiennych wy-
magań, a wszystkie razem tworzą 
wydajny system powiązań.

W naszych zakładach dysponuje-
my 34 liniami do produkcji szyb 
zespolonych i 17 piecami do har-
towania, w tym specjalistycznym 
piecem  do gięcia szyb. Dziennie 
produkujemy do 25.000 m2 szyb 
zespolonych. 

POTENCJAŁ 
PRODUKCYJNY



POTENCJAŁ 
PRODUKCYJNY

Nowa Wieś – Siedziba Główna 

To tu zlokalizowane jest biuro Za-
rządu. Do 2015 roku w tym miejscu 
znajdował się również pierwszy zakład 
produkcyjny firmy.

Varaždin (Chorwacja)
 – powierzchnia produkcyjna: 17.000 m2 

Zakład produkuje szyby zespolone 
dla producentów stolarki okiennej             
z południa Europy.

Radomsko
 – powierzchnia produkcyjna: 63.000 m2

Zakład obsługuje największych Odbior-
ców w Europie, Ameryce Północnej i na 
innych kontynentach, oczekujących naj-
szerszego asortymentu produktów z całej 
oferty oraz firmy położone w Polsce. 

Tczew
– powierzchnia produkcyjna: 14.000 m2 

Zakład jest dostosowany do obsługi 
rynku skandynawskiego oraz pro-
ducentów stolarki okiennej z Polski 
północnej.

Tychy 
– powierzchnia produkcyjna: 12.000 m2

Zakład wykonuje najbardziej specjali-
styczne produkty z oferty, przeznaczo-
ne do fasad oraz przeszkleń i konstrukcji 
wewnętrznych. Stanowi też wsparcie dla 
pozostałych zakładów.

Swansea (Siedziba Główna), Port Talbot, 
Cardiff, Peterborough, Barnsley, Cum-
bernauld (Wielka Brytania) - łączna po-
wierzchnia produkcyjna: 30.000 m2

Zakłady produkują szyby zespolone dla 
producentów stolarki okiennej z Wielkiej 
Brytanii.
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W celu  zapewnienia produktów naj-
wyższej jakości korzystamy z najnowo-
cześniejszych maszyn uznanych pro-
ducentów. Podstawę stanowią linie 
do cięcia LISEC i HEGLA, linie do ze-
spalania i zatępiania krawędzi LISEC 
oraz piece do hartowania i gięcia 
szyb GLASTON/TAMGLASS. Ich uzu-
pełnieniem są linie do obróbki me-
chanicznej szyb BENTELER i HEGLA  

oraz piece do testów HST firmy 
TMB. 

Szczególnie zaawansowane tech-
nologicznie procesy wykonujemy 
przy pomocy linii do produkcji szyb 
laminowanych BENTELER, autokla-
wu SCHOLZ oraz maszyn BÜRKLE, 
TESOMA i DIPTECH do produkcji 
szyb emaliowanych i z nadrukami.

Pomagamy wskazywać naszym 
dostawcom wyposażenia kierunki 
rozwoju. Uczestniczymy w testo-
waniu i wdrażaniu nowych tech-
nologii. W oparciu o wprowadzane 
nowości stale zwiększamy i moder-
nizujemy park maszynowy. W ten 
sposób zdobywamy i utrzymujemy 
przewagę technologiczną.

PRZEWAGA
TECHNOLOGICZNA



Podstawę naszego wyposażenia stanowią maszyny wiodących dostawców.
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Wspólnie z Klientami budujemy in-
dywidualny, satysfakcjonujący obie 
strony, długotrwały model współ-
pracy. Realizujemy aktywne dzia-
łania mające na celu wyszukiwanie 
efektywnych rozwiązań, zapewnia-
jących naszym Odbiorcom optyma-

lizację produkcji. Jesteśmy otwarci 
na wprowadzanie nowych produk-
tów i rozwiązań, a Klienci są naszymi 
inspiratorami. Stały zespół prowa-
dzący zlecenia zapewnia sprawny  
i terminowy przepływ informacji na 
każdym etapie. 

INDYWIDUALNE
WSPARCIE KLIENTA



INDYWIDUALNE
WSPARCIE KLIENTA

Oferujemy naszym Klientom sys-
tem automatycznego wczytywa-
nia zamówień, potwierdzania ich 
terminu realizacji oraz pobierania 
specyfikacji dostaw. Gwarantuje-
my kompleksowość i terminowość.  
Nasi Partnerzy Biznesowi mogą  li-
czyć na szybką reakcję w ich mo-
mentach krytycznych i specjalne 
ścieżki realizacji zamówień serwi-
sowych. 
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Nasze wyroby regularnie dostar-
czamy do Odbiorców w całej Eu-
ropie oraz w Ameryce Północnej. 
Ponad połowa z nich  współpracu-
je z nami na stałe dłużej niż 10 lat. 
Produkty transportowane są do na-
szych Klientów na łączną odległość 
powyżej 1.000.000 km każdego 
miesiąca. 

W Europie realizujemy do 150 dzien- 
nych wysyłek samochodowych,         
z przeprawami promowymi, na 
odległość do 3500 km. Korzystamy         
z własnych środków transportu 
oraz współpracujemy  z doświad-
czonymi przewoźnikami między-
narodowymi.

Organizujemy również transatlan-
tyckie morskie wysyłki kontenero-
we i transporty lotnicze.

NOWOCZESNA
LOGISTYKA
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Jesteśmy partnerem markowych 
producentów okien stawiających 
dostawcom wysokie wymagania. 
Podwyższona jakość produktów to 
warunek konieczny do prowadze-
nia współpracy. Często wymaga to 
od nas stosowania dodatkowych 
procedur certyfikacyjnych dla kom-
ponentów oraz zmienionego toku 

produkcyjnego, zapewniającego 
lepsze parametry i dłuższy okres 
gwarancji. Nasze produkty do-
stosowane są do wymagań norm 
ogólnoeuropejskich i północno- 
amerykańskich przepisów obowią-
zujących w poszczególnych krajach 
oraz indywidualnych ustaleń z Od-
biorcami. Cała europejska oferta-

produktowa spełnia wymagania 
oznakowania CE, a oferta amery-
kańska wytyczne ASTM. Wszystkie
zakłady objęte są systemem zarzą-
dzania produkcją ISO 9001, a za-
kłady działające pod marką PRESS 
GLASS również systemem zarzą-
dzania środowiskowego ISO 14001.

NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ

Coroczne wizyty kontrolne
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Obecnie wszystkie instytuty przeprowadzają w naszych  
zakładach kilkadziesiąt wizyt kontrolnych rocz-
nie. Niezależnie od tego, Odbiorcy przeprowadzają  
w naszych fabrykach własne, indywidualne audyty we-
wnętrzne.  

Nasze zakłady i produkty są kontrolowane i certyfiko-
wane przez uznane jednostki certyfikujące. Są to m.in.:

BCCA
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Jesteśmy firmą niezależną finanso-
wo i organizacyjnie, dzięki czemu 
oferujemy produkty wszystkich naj-
większych dostawców: AGC Glass,
Euroglas, Fenzi, Guardian, IGK 
Isolierglasklebstoffe, Kömmerling, 

Pilkington, Rolltech, Saint-Gobain 
Glass, Technoform. 

Zapewniamy niezależne i obiek-
tywne doradztwo w zakresie dobo-
ru komponentów do naszych pro-

duktów. Naszą ofertę kształtujemy 
w zależności od konstrukcji produk-
tu gotowego, miejsca zastosowa-
nia, założonej metody przetworze-
nia i wymaganego czasu realizacji. 

SZEROKI
ASORTYMENT



Nasze wyroby kierujemy dla rynków:    Przetwarzamy szkło dla producentów: 

stolarki okiennej 
i drzwiowej

fasad przeszkleń 
i konstrukcji 

wewnętrznych

wykorzystujących szyby 
pojedyncze hartowane
 w dużym wolumenie  

paneli solarnych
 i fotowoltaicznych

ekranów akustycznychresidential

commercial

WYBRANE MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE maksymalny wymiar

zespalanie 7000 x 3200 mm

hartowanie 7000 x 3200 mm

Digital Print -  drukowanie w pełnym kolorze 7000 x 3200 mm

laminowanie 7000 x 3200 mm

obróbka mechaniczna krawędzi, otwory, wycięcia 7000 x 3200 mm
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Jesteśmy dobrze przygotowani na 
dalszy, jeszcze bardziej intensywny 
rozwój. Posiadamy odpowiednie 
zaplecze produkcyjne, park ma-
szynowy i zespół doświadczonych 
pracowników. 

Ciągle zwiększamy możliwości 
wykonawcze i optymalizujemy 
stopień koncentracji produkcji.   

Wyprodukowaliśmy do tej pory po-
nad  60.000.000  m2  szyb. 

Skupiamy się na zdobywaniu  
i utrzymywaniu przewagi techno-
logicznej nad naszymi konkuren-
tami. Wprowadzając innowacyjne 
komponenty, procesy produkcyjne 
i systemy obsługi, trwale podnosi-
my jakość naszych produktów. 

Wieloletnie doświadczenia rynko-
we naszych Klientów potwierdzają, 
że nasz biznes jest oparty na bu-
dowaniu długotrwałych, wzajem-
nych relacji. Wiemy jak ważne jest 
dotrzymywanie obietnic, zwłaszcza  
w zakresie jakości i terminowości 
dostaw. 

POTENCJAŁ
KOOPERACYJNY
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