
Saint-Gobain (PL)

saint-gobain jest jeDnym 
z największyCh  inwestorów 
zagraniCznyCh w polsCe

20 marek

25 zakładów 

7300 pracowników

obroty w 2017 r. 1023 mln E

saint-gobain
      w polsce to... Saint-Gobain w PoLSce

Saint-Gobain PL

Saint-Gobain w PoLSce

www.saint-gobain.pl

grupa saint-gobain 
w polsCe
ul. Cybernetyki 9, bud. Iris B, 02-677 
Warszawa, tel. +48 22 653 79 00

materiaŁy innowaCyjne 
innovative materials
szkŁo pŁaskie / flat glass
saint-gobain innovative 
materials polska sp. z o.o. 

oDDziaŁ glass w DĄbrowie 
górniCzej
ul. Szklanych Domów 1
42-530 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 295 40 00

sekurit
ul. Szklanych Domów 2
42-530 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 295 31 02

sekurit transport Division
ul. Szklarska 27, 68-200 Żary
tel. +48 68 363 31 20

sekurit enkapsulaCja
ul. Szklarska 27, 68-200 Żary
tel. +48 68 363 38 10 

autover polska
Sosnowiec 1c, Budynek 1b
95-010 Stryków
Biuro Obsługi Klienta 
tel. +48 42 256 27 09/10/11 
Sekretariat tel. +48 42 256 27 01 

swisspaCer
ul. Bojkowska 61, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 66 10 033

saint-gobain polska sp. z o.o.

oDDziaŁ glassolutions 
w jaroszowCu
ul. Kolejowa 1, 32-312 Jaroszowiec
tel. +48 32 64 99 512

speCjalistyCzne materiaŁy 
teChniCzne hpm / high-per-
formanCe materials
saint-gobain hpm polska sp. z o.o. 

abrasives
ul. Norton 1, 62-600 Koło
tel. +48 63 261 71 00

performanCe plastiCs
ul. Norton 1, 62-600 Koło
tel. +48 63 261 72 81

aDfors polska
ul. Biecka 11, 38-300 Gorlice
tel. +48 18 354 91 30

materiaŁy Dla 
buDowniCtwa / 
ConstruCtion proDuCts

saint-gobain ConstruCtion 
proDuCts polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 339 63 00

eCophon
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa 
tel. +48 22 567 14 83

isover
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 339 63 00
Biuro Doradztwa Technicznego 
ISOVER: +48 800 163 121

isoroC
ul. Leśna 30, 13-100 Nidzica
tel. +48 89 625 03 00

pam
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
tel. +48 22 457 14 57

rigips
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
tel. +48 22 457 14 57
Dział Techniczny RIGIPS 
+ 48 801 328 788

weber
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
tel. +48 22 457 14 57
Infolinia WEBER: 0 801 620 000

leCa®

ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
tel. +48 58 772 24 10/11

DystrybuCja buDowlana /  
builDing Distribution

platforma Dla remontu 
i buDowy 
Al. Jerozolimskie 204
02-486 Warszawa
tel. +48 22 578 85 40

taDmar
ul. Torowa 2/4, 61-315 Poznań
tel. +48 61 827 24 00

Pomagamy tworzyć
wspaniałe miejsca do życia 
i poprawiać jakość życia 
codziennego łącząc komfort 
i zrównoważony rozwój.



powstaŁa 
	
w 1665 roku z inicjatywy Jean Baptiste Colberta. 
To właśnie Saint-Gobain wykonała zwierciadła
do słynnej Galerii Zwierciadlanej w pałacu 
królewskim w Wersalu

wytwarza 
	
szyby do co drugiego samochodu w Europie

zapewnia 
	
izolację co piątego domu w USA

DostarCzyŁa 
	
systemy rurociągowe do ponad 1000 miejsc 
na świecie, w tym do 100 stolic

osiĄga  
	
1/3 obrotów ze sprzedaży produktów i rozwiązań 
pozwalających na oszczędność energii 
w budynkach i ochronę środowiska

proDukuje  
	
membrany, które zapewniają poprawę izolacji 
termicznej i akustycznej budynków oraz nowe 
możliwości rozwiązań architektonicznych

DostarCzyŁa  
	
elementy do łazika NASA Curiosity, 
który w 2012 roku wylądował na Marsie

wyproDukowaŁa  
	
innowacyjną wełnę szklaną do izolacji termicznej 
szybkich pociągów linii TGV w północnych 
Chinach, gdzie temperatury spadają do -40°C

nr 1 na ŚwieCie 
w produkcji rur wodociągowych
i kanalizacyjnych z żeliwa 
sferoidalnego

nr 1 na ŚwieCie  
w produkcji płyt kartonowo- 
-gipsowych i gipsu

nr 2 na ŚwieCie  
w produkcji materiałów 
izolacyjnych

nr 1 w europie  
w produkcji tynków 
elewacyjnych

nr 1 na ŚwieCie  
w produkcji klejów do płytek 
ceramicznych

nr 2 w usa  
w produkcji sidingu

Sektor Produkty dla Budownictwa 
oferuje rozwiązania dla każdego 
rodzaju budynków: izolacja 
termiczna i akustyczna, płyty 
kartonowo-gipsowe, tynki, 
systemy wodociągowo-
kanalizacyjne z żeliwa 
sferoidalnego i inne.		

Szkło Płaskie 

nr 1 w europie

nr 2 na ŚwieCie	

Produkcja, przetwórstwo 
i komercjalizacja szkła płaskiego 
na potrzeby budownictwa 
oraz przemysłu samochodowego.

Specjalistyczne 
Materiały 
Techniczne HPM	

nr 2 na ŚwieCie 

Sektor Specjalistycznych 
Materiałów Technicznych 
dysponuje szeroką gamą 
innowacyjnych technologii, 
dzięki którym powstają materiały 
ścierne, materiały ceramiczne, 
polimery oraz tkaniny 
wzmacniające z włókien 
szklanych.

saint-gobain jeDnĄ ze 100 najbarDziej innowaCyjnyCh firm na ŚwieCie.*
* Żródło: Clarivate Analytics 2017 TOP 100 Global Innovators

materiaŁy 
innowaCyjne

sektory saint-gobain

proDukty Dla
buDowniCtwa

DystrybuCja 
buDowlana

nr 1 w europie	
w dystrybucji materiałów 
budowlanych

Sektor Dystrybucji Budowlanej 
dostarcza materiały budowlane 
zarówno do budowy budynków 
nowych jak i renowacji. 
Dystrybucja Budowlana 
Saint-Gobain obsługuje duże, 
średnie i małe firmy budowlane, 
rzemieślników pracujących 
w sektorze budownictwa 
oraz klientów indywidualnych. 

• ponad 350 lat  
 tradycji 
 i doświadczenia
 Saint-Gobain powstała
 w 1665 r.

• obecność w 67 
 krajach świata  

• ponad 180 000 
 pracowników

• obroty w 2017 r. 
 40,8 mld E 

• około 400 zgłoszeń 
 patentowych   
 składanych każdego
 roku

Czy wieCie, że saint-gobain:


