K O M U N I K AT P R A S O W Y

Warszawa, 27 listopada 2018 r.
GRUPA SAINT-GOBAIN ZWIĘKSZA SWÓJ POTENCJAŁ
PRODUKCYJNY W HUCIE SZKŁA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Najnowsza inwestycja Grupy Saint-Gobain w Polsce – modernizacja linii
produkcji szkła float w hucie w Dąbrowie Górniczej to kolejny dowód na
konsekwentne wdrażanie w Grupie innowacyjnych, zaawansowanych
technologii, które są odpowiedzią na potrzeby klientów, wyprzedzają obecną
rzeczywistość i obowiązujące normy, a także sprzyjają poszanowaniu
środowiska. Nowa linia float w Dąbrowie Górniczej wyposażona jest
w nowoczesny system redukcji emisji tlenków azotu (NOx), zużywać będzie
o 20% mniej energii, a jej wydajność to 900 ton szkła PLANICLEAR dziennie.
Linia ta pozwoli produkować szkło o grubości od 1,4 milimetra i szerokości do
4,9 metra. Dzięki tej inwestycji Saint-Gobain w Polsce zwiększa swój potencjał
produkcji szkła float zarówno dla sektora budownictwa jak i dla przemysłu
motoryzacyjnego o 25%.
Warto zaznaczyć, że w Dąbrowie Górniczej oprócz dwóch linii produkcji szkła
float, Saint-Gobain posiada także linię produkcji luster, oraz linie produkcji szkła
powlekanego i szkła laminowanego.
„Chciałbym wyrazić dumę, że jestem tu dziś z Wami, aby
uczestniczyć w inauguracji tej nadzwyczaj nowoczesnej linii” powiedział
François-Xavier Moser Prezes Saint-Gobain w Polsce, Rumunii, Bułgarii i
Turcji, podczas uroczystości otwarcia. „Ta inwestycja o wartości 85 milionów
Euro pokazuje, że Polska jest ważnym krajem w strategii rozwoju Saint-Gobain.
Rozpoczęliśmy tu swoją działalność przemysłową w 1994 roku. Dziś
zatrudniamy ponad 7000 pracowników, mamy 25 zakładów produkcyjnych.
Można więc śmiało powiedzieć, że nasza pozycja na rynku polskim jest bardzo
silna. Produkcja szkła, to działalność, z której Saint-Gobain słynie już od 350
lat! Działalność, która wspaniale wpisuje się w misję naszej Grupy. Tworzymy,
produkujemy i dystrybuujemy produkty i rozwiązania podnoszące jakość życia
codziennego, wszędzie tam gdzie mieszkamy i przebywamy” podkreśla
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François-Xavier Moser. W tym kontekście warto wymienić innowacyjne rodzaje
szkła i rozwiązań szklanych, które Saint-Gobain ma w swojej ofercie, jak m.in.:
szkło grzewcze EGLAS, szkło zmieniające przezierność PRIVA-LITE, szkło
lakierowane PLANILAQUE COLOR-IT, ekologiczne lustra MIRALITE PURE,
czy niskoemisyjne szkło ECLAZ, zapewniające maksymalną ilość światła
naturalnego we wnętrzach.

O SPÓŁCE SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain tworzy, produkuje i dystrybuuje materiały i rozwiązania mające ważny
wpływ na jakość życia każdego z nas oraz na naszą wspólną przyszłość. Można je
znaleźć wszędzie tam gdzie mieszkamy i żyjemy na co dzień np. w budynkach,
w środkach transportu, a także w inwestycjach infrastrukturalnych oraz w wielu
zastosowaniach
przemysłowych.
Zapewniają
one
komfort,
wytrzymałość
i bezpieczeństwo i stanowią odpowiedź na wyzwania naszych czasów, takie jak
ekologiczne budownictwo, oszczędne gospodarowanie zasobami oraz przeciwdziałanie
zmianom klimatycznym.
Wartość sprzedaży w 2017 r.: 40,8 mld €
Działalność na rynkach 67 państw świata
Ponad 170 000 pracowników
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