Szyby dla budownictwa

O FIRMIE

Od początku naszej działalności
mamy jasną wizję. Budujemy nowoczesną, dynamiczną i aktywną
globalnie organizację, która przyczynia się do rozwoju swoich Partnerów Biznesowych i tworzy wartościowe miejsca pracy.

NASZA

WIZJA
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Naszą misją jest wzmacnianie konkurencyjności naszych Klientów
przez zaspokajanie ich wymagań.
Oferujemy naszym Partnerom Biznesowym wartość dodaną, którą
rozumiemy jako wzbogacanie naszych produktów, usług i rozwiązań
o nowe, lepsze cechy i wartości.
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Naszą działalność rozpoczęliśmy
w 1991 roku, a nasze szyby wytwarzaliśmy w jednym zakładzie zlokalizowanym w Polsce. Naszą ofertę kierowaliśmy do producentów stolarki
okiennej. W ciągu pierwszych 10 lat
staliśmy się największym polskim
producentem szyb zespolonych.
W roku 2001 rozpoczęliśmy sprzedaż do innych krajów, budowę kolejnych zakładów produkcyjnych
w Polsce oraz rozszerzanie asortymentu dla nowych segmentów
rynku.
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Dzięki zaufaniu jakim Klienci obdarzyli nas i reprezentowane przez
nas wartości, po kolejnych dziesięciu latach działalności staliśmy się
wiodącym europejskim dostawcą
płaskiego szkła przetworzonego dla
budownictwa.
W 2014 roku powstały nasze pierwsze spółki poza Polską, a w 2015
pierwsze zagraniczne zakłady pro-

dukcyjne. W tym czasie rozpoczęliśmy również rozwój poprzez
przejęcia spółek z branży produkcji
i przetwórstwa szkła.
W 2019 roku rozpoczęliśmy budowę
nowej siedziby w Konopiskach. W
październiku 2020 roku oficjalnie budynek stał się siedzibą główną spółki.
Obecnie nasza produkcja przekracza
9,5 mln m2 szyb zespolonych rocznie.

Współpracujemy z kilkuset stałymi
odbiorcami w Europie i na innych
kontynentach. Do wyprodukowania wszystkich rodzajów naszych
produktów wykorzystujemy rocznie
około 21 mln m2 szkła bazowego.
Globalnie nasze produkty oferujemy
pod marką PRESS GLASS, a dla rynku
mieszkaniowego w Wielkiej Brytanii
również pod marką GLASS SYSTEMS.

Zakład w Ridgeway, Wirginia (USA)
Nowa siedziba PRESS GLASS SA w Konopiskach
Rozbudowa huty szkła Euroglas Polska
Zakład w Miętnie
Glass Dynamics Inc. zmienia się w PRESS GLASS, Inc.
Przejęcie spółki Glass Dynamics Inc. (USA)
Przejęcie dwóch zakładów produkcyjnych od grupy Pilkington
oraz praw do marki Cervoglass (Wielka Brytania)
Druga rozbudowa zakładu w Radomsku
Zakład w Varaždin (Chorwacja)
Przejęcie spółek Grupy Glass Systems (Wielka Brytania)

Rozbudowa zakładu w Radomsku

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

Powstanie spółek
w Wielkej Brytanii i Chorwacji

Wiodący niezależny przetwórca szkła
płaskiego dla budownictwa w Europie

Mniejszościowy pakiet akcji w Euroglas Polska
- huta szkła w miejscowości Ujazd
Zakład w Radomsku

Dział Eksportu Szkła Fasadowego i Konstrukcji Wewnętrznych
Rozwój sprzedaży w Europie Zachodniej

Zakład w Tczewie

Rozwój sprzedaży w Skandynawii

Zakład w Tychach

Wiodący producent szyb zespolonych w Polsce
Dział Eksportu Szkła Okiennego
Zakład
w Nowej Wsi
Powstanie
firmy

Dział Szkła Fasadowego i Konstrukcji Wewnętrznych

Dział Szkła Okiennego
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POTENCJAŁ

PRODUKCYJNY
W Europie oraz Ameryce Północnej posiadamy w sumie 14 zakładów produkcyjnych o łącznej
powierzchni 191.000 m2. Są one
zlokalizowane w Polsce, Chorwacji,
Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Ich położenie, moce produkcyjne, zakres certyfikacji oraz
asortyment, jako jedyni w tak wydajny sposób dopasowaliśmy do
zapotrzebowania obsługiwanych
rynków.
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Każdy z zakładów specjalizuje się
w wytwarzaniu innego asortymentu i spełnianiu odmiennych wymagań, a wszystkie razem tworzą
wydajny system powiązań.
W naszych zakładach dysponujemy 44 liniami do produkcji szyb
zespolonych i 23 piecami do hartowania, w tym dwoma specjalistycznymi piecami do gięcia szkła.
Dziennie produkujemy do 30.000
m2 szyb zespolonych.

Miętno k. Nowogardu
– powierzchnia produkcyjna: 20.000 m2

Tychy
– powierzchnia produkcyjna: 12.000 m2

Zakład produkuje szyby zespolone dla producentów stolarki okiennej z Europy Zachodniej oraz Polski północno-zachodniej.

Zakład wykonuje najbardziej specjalistyczne produkty z oferty, przeznaczone do fasad oraz przeszkleń i
konstrukcji wewnętrznych. Stanowi
też wsparcie dla pozostałych zakładów.

Radomsko
– powierzchnia produkcyjna: 63.000 m2
Dwa współdziałające zakłady produkcyjne tworzą wspólnie największe centrum
przetwórstwa szkła dla budownictwa
w Europie. Obsługują największych Odbiorców w Europie, Ameryce Północnej
i na innych kontynentach, oczekujących
najszerszego asortymentu produktów
z całej oferty oraz firmy położone w Polsce.

Tczew
– powierzchnia produkcyjna: 14.000 m2
Zakład jest dostosowany do obsługi
rynku skandynawskiego oraz producentów stolarki okiennej z Polski
północnej.
Konopiska – Siedziba Główna
Tu zlokalizowane jest biuro Zarządu.

Varaždin (Chorwacja)
– powierzchnia produkcyjna: 17.000 m2
Zakład produkuje szyby zespolone
dla producentów stolarki okiennej
z południa Europy.

Swansea (Siedziba Główna), Port Talbot, Cardiff, Peterborough, Barnsley,
Cumbernauld (Wielka Brytania)
– łączna powierzchnia produkcyjna:
30.000 m2
Zakłady produkują szyby zespolone dla
producentów stolarki okiennej z Wielkiej Brytanii.
Stoneville, Karolina Północna (USA)
– Siedziba Główna
– powierzchnia produkcyjna: 9.000 m2
Zakład produkuje szyby przeznaczone
do przeszkleń i konstrukcji wewnętrznych oraz fasad.
Ridgeway, Wirginia (Stany Zjednoczone)
– powierzchnia produkcyjna: 26.000 m2
Zakład specjalizuje się w produkcji
szyb przeznaczonych do fasad.
Dwa zakłady położone blisko siebie
stworzą wydajny i elastyczny system powiązań wspierając wzajemnie
swoje działania, obsługując przede
wszystkim odbiorców zlokalizowanych w Ameryce Północnej.

PRZEWAGA

TECHNOLOGICZNA
W celu zapewnienia produktów najwyższej jakości korzystamy z najnowocześniejszych maszyn uznanych producentów. Podstawę stanowią linie
do cięcia LISEC i HEGLA, linie do zespalania i zatępiania krawędzi LISEC
oraz piece do hartowania i gięcia
szyb GLASTON/TAMGLASS. Ich uzupełnieniem są linie do obróbki mechanicznej szyb BENTELER i HEGLA
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oraz piece do testów HST firmy
TMB.
Szczególnie zaawansowane technologicznie procesy wykonujemy
przy pomocy linii do produkcji szyb
laminowanych BENTELER, autoklawu SCHOLZ oraz maszyn BÜRKLE,
TESOMA i DIPTECH do produkcji
szyb emaliowanych i z nadrukami.

Pomagamy wskazywać naszym
dostawcom wyposażenia kierunki
rozwoju. Uczestniczymy w testowaniu i wdrażaniu nowych technologii. W oparciu o wprowadzane
nowości stale zwiększamy i modernizujemy park maszynowy. W ten
sposób zdobywamy i utrzymujemy
przewagę technologiczną.

Podstawę naszego wyposażenia stanowią maszyny wiodących dostawców.

INDYWIDUALNE

WSPARCIE KLIENTA
Wspólnie z Klientami budujemy indywidualny, satysfakcjonujący obie
strony, długotrwały model współpracy. Realizujemy aktywne działania mające na celu wyszukiwanie
efektywnych rozwiązań, zapewniających naszym Odbiorcom optyma-
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lizację produkcji. Jesteśmy otwarci
na wprowadzanie nowych produktów i rozwiązań, a Klienci są naszymi
inspiratorami. Stały zespół prowadzący zlecenia zapewnia sprawny
i terminowy przepływ informacji na
każdym etapie.

Oferujemy naszym Klientom system automatycznego wczytywania zamówień, potwierdzania ich
terminu realizacji oraz pobierania
specyfikacji dostaw. Gwarantujemy kompleksowość i terminowość.
Nasi Partnerzy Biznesowi mogą liczyć na szybką reakcję w ich momentach krytycznych i specjalne
ścieżki realizacji zamówień serwisowych.

NOWOCZESNA

LOGISTYKA
Nasze wyroby regularnie dostarczamy do Odbiorców w całej Europie oraz w Ameryce Północnej.
Ponad połowa z nich współpracuje z nami na stałe dłużej niż 10 lat.
Produkty transportowane są do naszych Klientów na łączną odległość
powyżej 1.000.000 km każdego
miesiąca.
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W Europie realizujemy do 150 dziennych wysyłek samochodowych,
z przeprawami promowymi, na
odległość do 3500 km. Korzystamy
z własnych środków transportu
oraz współpracujemy z doświadczonymi przewoźnikami międzynarodowymi.

Organizujemy również transatlantyckie morskie wysyłki kontenerowe i transporty lotnicze.

NAJWYŻSZA

JAKOŚĆ
Jesteśmy partnerem markowych
producentów okien stawiających
dostawcom wysokie wymagania.
Podwyższona jakość produktów to
warunek konieczny do prowadzenia współpracy. Często wymaga to
od nas stosowania dodatkowych
procedur certyfikacyjnych dla komponentów oraz zmienionego toku

produkcyjnego, zapewniającego
lepsze parametry i dłuższy okres
gwarancji. Nasze produkty dostosowane są do wymagań norm
ogólnoeuropejskich i północnoamerykańskich przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach
oraz indywidualnych ustaleń z Odbiorcami. Cała europejska oferta-

produktowa spełnia wymagania
oznakowania CE, a oferta amerykańska wytyczne ASTM. Wszystkie
zakłady objęte są systemem zarządzania produkcją ISO 9001: 2015.

Coroczne wizyty kontrolne
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Nasze zakłady i produkty są kontrolowane i certyfikowane przez uznane jednostki certyfikujące. Są to m.in.:

BCCA, BM TRADA, BSI, CEKAL, CSQ, ICiMB, IFT, IGCC,
Inspecta, SGCC i SP SITAC.

Obecnie wszystkie instytuty przeprowadzają w naszych
zakładach kilkadziesiąt wizyt kontrolnych rocznie. Niezależnie od tego, Odbiorcy przeprowadzają
w naszych fabrykach własne, indywidualne audyty wewnętrzne.

SZEROKI

ASORTYMENT
Jesteśmy firmą niezależną finansowo i organizacyjnie, dzięki czemu
oferujemy produkty wszystkich największych dostawców: AGC Glass,
Euroglas, Fenzi, Guardian, IGK
Isolierglasklebstoffe, Kömmerling,
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Pilkington, Rolltech, Saint-Gobain
Glass, Technoform.
Zapewniamy niezależne i obiektywne doradztwo w zakresie doboru komponentów do naszych pro-

duktów. Naszą ofertę kształtujemy
w zależności od konstrukcji produktu gotowego, miejsca zastosowania, założonej metody przetworzenia i wymaganego czasu realizacji.

Nasze wyroby kierujemy dla rynków:

Przetwarzamy szkło dla producentów:

stolarki okiennej
i drzwiowej

fasad

commercial

residential

przeszkleń
i konstrukcji
wewnętrznych

ekranów akustycznych

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

POTENCJAŁ

KOOPERACYJNY
Jesteśmy dobrze przygotowani na
dalszy, jeszcze bardziej intensywny
rozwój. Posiadamy odpowiednie
zaplecze produkcyjne, park maszynowy i zespół doświadczonych
pracowników.
Ciągle zwiększamy możliwości
wykonawcze i optymalizujemy
stopień koncentracji produkcji.
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Wyprodukowaliśmy do tej pory ponad 70.000.000 m2 szyb.
Skupiamy się na zdobywaniu
i utrzymywaniu przewagi technologicznej nad naszymi konkurentami. Wprowadzając innowacyjne
komponenty, procesy produkcyjne
i systemy obsługi, trwale podnosimy jakość naszych produktów.

Wieloletnie doświadczenia rynkowe naszych Klientów potwierdzają,
że nasz biznes jest oparty na budowaniu długotrwałych, wzajemnych relacji. Wiemy jak ważne jest
dotrzymywanie obietnic, zwłaszcza
w zakresie jakości i terminowości
dostaw.

OCHRONA

ŚRODOWISKA
Aby ograniczyć wpływ na środowisko, wprowadzamy zmiany
w produkcji wyrobów i w naszych
przyzwyczajeniach. W celu ułatwienia tego procesu przyjęliśmy
ogólnoświatowy system działań
chroniących środowisko ISO 14001.
Wszystkie zakłady działające pod
marką PRESS GLASS zostały objęte
systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001.
Wprowadzając system ISO 14001,
przyczyniamy się do działań na
rzecz ochrony środowiska, które
przekraczają obecne wymagania
polskiego prawa:

– segregujemy odpady, aby możliwe było ich bezpieczne zniszczenie lub powtórne użycie;
– zmniejszamy eksploatację zasobów naturalnych;
– nie dopuszczamy do przedostawania się do gleby i wody niebezpiecznych płynów;
– nasi odbiorcy otrzymują produkty, które nie obciążają środowiska;
– wspomagamy dobry wizerunek
naszych Klientów.
Od kilku lat uczestniczymy również
w programie "resources SAVED",
którego celem jest ochrona zaso-

bów przez recykling. Od początku
udziału w tym programie zaoszczędziliśmy łącznie 1510 ton zasobów
naturalnych i zredukowaliśmy emisję gazów cieplarnianych o 260 ton.
Papier był i będzie żywotnym
aspektem działań projektowych
i marketingowych. Kluczową sprawą staje się wybór papieru wyprodukowanego zgodnie ze zrównoważonym rozwojem i ochroną
środowiska (certyfikaty FSC) i/lub
pochodzącego z recyklingu.
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