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Zakłady Saint-Gobain w Żarach. Fot. Enkapsulacja 

 
 

Zakład Saint-Gobain Oddział Enkapsulacja w Żarach prowadzi działalność produkcyjną od 2014 
roku.  Jest on związany z marką  Sekurit należącą do Grupy Saint-Gobain. Co drugi samochód w Europie 
jest wyposażony w szyby wyprodukowane przez Sekurit. Żarski zakład wytwarza dachowe szyby 
enkapsulowane do samochodów osobowych. Firma dostarcza produkty i usługi o wysokiej wartości 
dodanej dla kierowców i ich pasażerów. Doskonałe wrażenia z jazdy, większy komfort i bezpieczeństwo 
to priorytety przedsiębiorstwa. Firmę wyróżnia przede wszystkim zaawansowana technologia, 
wdrażanie  innowacyjnych rozwiązań, szeroka gama produktów, a także dbałość o środowisko 
naturalne.  

W dniu 11 sierpnia 2022 r. zakład osiągnął istotny kamień milowy w swojej historii dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu i wysokim kompetencjom wszystkich swoich pracowników. 
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„Jest mi bardzo miło podzielić się ważnym dokonaniem wszystkich naszych pracowników. Było to 
wyprodukowanie siedmiomilionowej szyby. Konkretnie mówiąc, była to szyba dachowa do samochodu 
Audi Q7, została wyprodukowana na porannej zmianie. Nasz wspaniały zespół wspólnie świętował to 
symboliczne wydarzenie” - mówi - Artur Zdebiak – Kierownik Zakładu. 

 

Podczas celebracji związanej z wydarzeniem wykonano pamiątkową fotografię przed zakładem. 

 
Zakłady Saint-Gobain w Żarach. Fot. Enkapsulacja 
„Pragniemy podziękować wszystkim pracownikom za zaangażowanie i wkład w rozwój 
przedsiębiorstwa. Bez nich ten sukces nie byłby możliwy! Praca w Saint-Gobain to praca pełna wyzwań 
i odpowiedzialnych zadań. Jestem przekonana, że każdy zatrudniony może zyskać nie tylko wartościowe 
doświadczenie i nowe umiejętności, ale również współpracowników, na których będzie mógł zawsze 
polegać” - powiedziała - Małgorzata Skibińska-Cytlak - Kierownik Personalny. 

Zakład oczekuje na kolejne sukcesy produkcyjne, zakłada, że osiągnie je jeszcze w szybszym tempie w 
związku z wdrażaniem nowych projektów i kolejnymi inwestycjami w nowe linie produkcyjne.  

Zaciekawiła Cię nasza historia? Dołącz do nas! Razem z Tobą zbudujemy lepszą przyszłość.  
Wyślij swoje CV na adres: Rekrutacja.Enkapsulacja@saint-gobain.com 
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Saint-Gobain, światowy lider w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa, tworzy, 
produkuje i dystrybuuje materiały oraz usługi dla rynku budowlanego i przemysłowego. Zintegrowane 
rozwiązania w zakresie renowacji budynków publicznych i prywatnych, lekkiego budownictwa oraz 
dekarbonizacji budownictwa i przemysłu są opracowywane w procesie ciągłej innowacji i zapewniają 
zrównoważony rozwój i efektywność. Zobowiązanie Grupy wyrażone jest w jej celu nadrzędnym:                              
“MAKING THE WORLD A BETTER HOME”. 

 

Wartość sprzedaży w 2021 roku: 44,2 mld EUR. 
166 000 pracowników w 76 krajach. 
Firma podjęła zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku. 

 

Więcej informacji o Saint-Gobain można znaleźć na naszej stronie: www.saint-gobain.pl 

 

 


