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DroDzy pracoWNicy SaiNt-GobaiN, 

Oddajemy w Wasze r´ce wydanie biuletynu Nowiny, poÊwi´cone najwa˝niejszemu wydarzeniu tego 
roku – obchodom 350. rocznicy naszej Grupy. 
To doskona∏a okazja, by przypomnieç wyjàtkowà histori´ Saint-Gobain, której poczàtki si´gajà  
XVII-wiecznej Francji. Chcemy równie˝ przedstawiç wszystkie niezwyk∏e atrakcje, przygotowane  
na okolicznoÊç tego wyjàtkowego roku. Zapraszamy do lektury!

 

 

ÂWIaT NIE Ma GRaNIC 
(mi´dzynarodowy wymiar Grupy)

poNieWa˚… 

poNieWa˚… 

INNOWaCJE ZMIENIaJÑ ÂWIaT 
(DNa Grupy, haBITaT i dzia∏alnoÊç przemys∏owa)poNieWa˚… 

TaLENTY SÑ NIEWYCZERPaLNE 
(Polityka hR Grupy)poNieWa˚… 

haBITaT DLa WSZYSTKICh JEST MO˚LIWY

 

(Polityka CSR i Fundacja)poNieWa˚… 

CZERPIÑC Z PRZESZ¸OÂCI PLaNuJEMY PRZYSZ¸OÂå
(∏ad korporacyjny i osiàgni´cia)

ZRóWNOWa˚ONY ROZWóJ JEST W NaSZYM ZaSI¢Gu
(strategia)

poNieWa˚… 

poWoDÓW
by Wierzyå W przySz¸oÂå

WST¢P

350 Lat SaiNt-GobaiN 
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Król Ludwik XIV, za namowà swojego 
ministra finansów Colberta, powo∏uje  
w 1665 roku do ̋ ycia Manufaktur´ luster 
(La Manufacture Royale des Glaces).  
Dzi´ki zamówieniom p∏ynàcym z dwo- 
ru królewskiego Manufaktura szybko 
si´ rozwija. Jednym z jej wi´kszych 
sukcesów z tamtego okresu jest wy-
produkowanie luster, które zdobià 
s∏ynnà Sal´ zwierciadlanà w Wersalu. 

W 1688 roku opatentowano innowa-
cyjnà metod´ produkcji szk∏a polega-
jàca na wylewaniu szk∏a na metalowy 
stó∏, co pozwala∏o produkowaç zna-

cznie wi´ksze tafle. Technologia wyle-
wania szk∏a pozwoli∏a Manufacture 
Royale des Glaces ostatecznie poko-
naç konkurencj´ weneckà i zmono-
polizowaç rynek europejski. Ta forma 
produkcji by∏a wykorzystywana w fab-
rykach szk∏a a˝ do lat 20. XX wieku.   
W latach 90 tego wieku Manufacture  
Royale des Glaces przenios∏a sí  do ma∏ej 
miejscowoÊci w Pikardii Saint-Gobain. 

Lustra stajà si´ bar-
dzo modne, a ich 
cena jest coraz bar-
dziej przyst´pna. 
Manufacture Royale des Glaces, 
zatrudnia∏a w tym okresie ju˝ ponad 
tysiàc osób, modernizowa∏a si´ i do-
brze prosperowa∏a przez niemal ca∏e 
stulecie.

Rewolucja Francuska k∏adzie kres  
przywilejom Manufaktury. Firma stara 
si´ jak najlepiej przetrwaç ten okres 
niepokoju oznaczajàcy ogromny spa-
dek sprzeda˝y w latach 1795-1801.

SaiNt-GobaiN: 350 Lat, 350 poWoDÓW 

BY WIERZYå W PRZYSZ¸OÂå

W TYM ROKu GRuPa SaINT-GOBaIN CELEBRuJE 

350. LaT ISTNIENIa. TO DOSKONa¸a OKaZJa, 

BY PRZYPOMNIEå NaJWa˚NIEJSZE WYDaRZENIa

W NaSZEJ hISTORII, DZI¢KI KTóRYM GRuPa ROZWIJa¸a 

SI¢ I ROS¸a W SI¸¢. DZIÂ SaINT-GOBaIN JEST JEDNÑ 

ZE 100 NaJWI¢KSZYCh GRuP PRZEMYS¸OWYCh 

Na ÂWIECIE.

XVii WieK XViii WieK

HiStoria
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XX WieK 

W obliczu ostrej mi´dzynarodowej kon-
kurencji, Saint-Gobain dywersyfikuje  
swoje dzia∏ania biznesowe, rozpoczy-
najàc produkcj´ chemikaliów. Pod 
koniec wieku produkcja szk∏a i wytwa-
rzanie chemikaliów sà równie istotny-
mi obszarami dzia∏alnoÊci firmy. Manu- 
facture des Glaces czerpie du˝e ko-
rzyÊci z nowej architektury „szk∏a i stali”, 
która dominuje w projektach budyn-
ków u˝ytecznoÊci publicznej takich 
jak sklepy, stacje kolejowe czy arkady 
miejskie.

W 1858 r. Saint-Gobain ∏àczy sí  z jednym 
ze swoich rywali: Saint-Quirin. Wspólna 
polityka firm dà˝y do koncentracji pro- 
dukcji, by dorówna∏a rosnàcej w si∏´  
konkurencji, zw∏aszcza w Wielkiej Bry- 
tanii i Belgii. W latach 40. Saint-Gobain 
i Saint-Quirin wspólnie wykupujà swoich 
rywali: Commentry i Premonte. W tym 
samym wieku Grupa rozpoczyna in-
tensywnà ekspansj´ zagranicznà. 

W 1889 uruchamiana jest fabryka  
we w∏oskiej Pizie. Kolejna jest fabryka 
w Belgii (1898). JednoczeÊnie firma 
kupuje zak∏ady produkcji i odlewania 
szk∏a w holandii, hiszpanii i w Niem-
czech. W ciàgu zaledwie 23 lat sprze-
da˝ Saint-Gobain wzrasta ponad dwa 
i pó∏krotnie, z 18 milionów franków  
w 1890 do 47 milionów w 1913. Dzi´ki 
strategicznemu rozmieszczeniu swoich 
fabryk w innych krajach (Niemcy, 
Belgia, W∏ochy) Saint-Gobain zabez-
piecza swojà pozycj´ w Europie, osià- 
gajàc w 1913 r. status wiodàcego 
producenta szk∏a, którego produkty 
stanowià 26% rynku europejskiego.

Saint-Gobain zaczyna interesowaç 
si´ wszelkimi rodzajami produktów  
szklanych (oknami szklanymi, butelka-
mi, szk∏em optycznym, Êwiat∏owodami 
itp.). Rewolucja motoryzacyjna oraz 
wspó∏czesna architektura, która wpro- 
wadza do u˝ytku ogromne szklane 
powierzchnie Êcian budynków dostar-
cza nowych rynków zbytu. W 1970 
nast´puje po∏àczenie z producentem 
rur ˝eliwnych pont-a-Mousson. Fuzja  
ta doprowadza do powstania nowe-
go stylu zarzàdzania polegajàcego 
na zbywaniu i nabywaniu okreÊlonych 
dzia∏alnoÊci, a nast´pnie serii nacjo-
nalizacji i prywatyzacji, zintensyfiko-
wania wysi∏ków w zakresie badaƒ  
i rozszerzenia dzia∏alnoÊci.

WÊród najwa˝niejszych inwestycji 
wymieniç nale˝y przej´cie firmy Norton  
w 1990 roku, która zapewnia Saint-
-Gobain silnà pozycj´ w segmencie 
materia∏ów zaawansowanych tech-
nologicznie (materia∏y Êcierne, cerami-
czne i tworzywa sztuczne). 

Z kolei przej´cie firmy Poliet (Point.P, 
Lapeyre and Weber) w roku 1996 
umo˝liwia firmie wkroczenie na rynek 
dystrybucji budowlanej (45% wartoÊci 
sprzeda˝y netto w roku 2013).

upadek Muru Berliƒskiego pozwala 
na ekspansj´ w Europie Centralnej  
i Wschodniej, zw∏aszcza, ˝e firma ma 
silnà pozycj´ w Niemczech Zachod-
nich. W polsce Grupa rozpoczyna 
dzia∏alnoÊç przemys∏owà w 1994 roku.  
RównoczeÊnie Saint-Gobain prowadzi 
silnà ekspansj´ w azji, otwierajàc fa-
bryki i oddzia∏y w Po∏udniowej Korei, 
Chinach, Indiach czy Tajlandii.

XiX WieK

KLaSYCZNE BuDYNKI

Koniec XVIII wieku

BuDYNEK PaRYSKI

Koniec XIX wieku

NOWOCZESNY BuDYNEK

1950-1960

`

HiStoria
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Saint-Gobain ukierunkowuje swojà 
strategi´ na zrównowa˝ony rozwój, 
jednoczeÊnie kontynuujàc dzia∏alnoÊç 
na wielu rynkach przemys∏owych. 
Dzi´ki licznym zak∏adom, obecnoÊç 
Grupy w paƒstwach rozwijajàcych si´ 
stale wzrasta. Saint-Gobain dokonuje  
wielu wa˝nych przej´ç, w celu rozwi- 
ni´cia swojej sieci dystrybucji mate-
ria∏ów budowlanych w Europie oraz 

uzupe∏nienia portfela produktów  
np. poprzez przej´cie firmy British  
Plaster Board w 2005 roku (tynki i p∏yty 
gipsowe) oraz firmy Maxit w 2007 roku 
(zaprawy przemys∏owe).

W 2007 r. Grupa Saint-Gobain okreÊla 
swojà nowà strategi´, którà nazy-
wamy strategià Habitat. ambicjà 
Saint-Gobain jako Êwiatowego lidera  
na rynkach zwiàzanych z budowni- 
ctwem jest opracowywanie, produ-

kcja i dostarczanie zaawansowa- 
nych rozwiàzaƒ odpowiadajàcych 
na najwi´ksze wyzwania obecnych  
czasów: rozwój gospodarczy, oszcz´d- 
noÊç energii oraz ochron´ Êrodo- 
wiska. 
Realizacja strategii habitat wpisuje  
si´ w misj´ Grupy, którà kierujà si´  
wszystkie sektory Saint-Gobain:  
Sektor Dystrybucji Budowlanej,  
Sektor Produkty dla Budownictwa 
oraz Sektor Materia∏y Innowacyjne. 

XXi WieK 

DOM JEDNORODZINNY

1970-1980

DOM W STaNDaRDZIE 
MuLTI-COMFORT

2015

DOM PRZYSZ¸OÂCI

2065

HiStoria
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Z OKaZJI 350-LECIa 

SaINT-GOBaIN 

DLa PRaCOWNIKóW 

DELEGaTuRY POLSKI, 

RuMuNII I Bu∏GaRII 

ZOSTa¸ PRZYGOTOWaNY 

WYJÑTKOWY 

ROCZNICOWY KONKuRS, 

W KTóRYM 

NaGRODÑ G¸óWNÑ 

JEST WYJaZD DO PaRY˚a 

– KOLEBKI SaINT-GOBaIN. 

KoNKUrS
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Konkurs, w formie QUizU wiedzy o Saint-Gobain, w kreatywny sposób przybli˝a∏ wszystkim pracownikom Grupy jej bogatà  
histori´, obfitujàcà w niesamowite odkrycia i innowacje. Zbiór specjalnie na t´ okazj´ przygotowanych ciekawostek  
rzuca∏ Êwiat∏o na wydarzenia, które zmienia∏y oblicze przemys∏u. Ka˝da z informacji przedstawia∏a inny punkt historii  
Grupy Saint-Gobain, który bezpoÊrednio wp∏ynà∏ na jej obecny kszta∏t oraz dawa∏ sporà dawk´ wiedzy o procesach 
przemian technologicznych mi´dzy XVII, a XXI wiekiem. 

Drugie zadanie wymaga∏o nie tylko samej wiedzy, ale równie˝ kreatywnoÊci uczestników. Wymogiem by∏o przedstawienie 
swojego najciekawszego doÊwiadczenia w Saint-Gobain oraz podzielenie si´ w∏asnymi powodami, by wierzyç w przysz∏oÊç.  
Forma odpowiedzi by∏a dowolna. 

Trzytygodniowe zmagania pracowników wy∏onià 
60 szcz´Êliwców z Polski, którzy pojadà do Pary˝a, 
zwiedzà Mobilne Futurystyczne pawilony oraz spot-
kajà si´ z samym Pierre-andré de Chalendarem. 
Dodatkowo, w programie wycieczki nie zabraknie 
najs∏ynniejszych francuskich zabytków, takich jak  
wie˝a eiffla, czy pa∏ac w Wersalu. Niezapomniane  
chwile w Pary˝u, zwyci´zcy sp´dzà w paêdzierniku,  
w dok∏adnà rocznic´ powstania Saint-Gobain.

Pierwsze 1000 osób, które w quizie uzyskajà maksymalnà liczb´ 
punktów oraz udzielà odpowiedzi na otwarte pytanie, stanowiàce 
drugi etap konkursu, otrzymajà upominek: rocznicowy notatnik 
oraz parasol.

Wyniki konkursu zostanà og∏oszone 6 lipca 2015 roku.

KoNKUrS
DLa PRaCOWNIKóW

ÂWI¢TuJ Z NaMI W pary˚U 
350-Lecie SaiNt-GobaiN! 

NaGroDa G¸ÓWNa

UpoMiNeK

KoNKUrS



paWiLoN

patrz

paWiLoN

S¸UcHaJ
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„patrz” nawiàzuje do wielo-
wiekowej tradycji produkcji 
szk∏a przez Grup´. W ciàgu 
dnia szeÊcian odbija Êwiat∏o 
dzienne i niebo. 
Z kolei w nocy jest podÊwie-
tlony za pomocà lamp LED, 
dzi´ki którym szklane panele 
nabierajà ˝ycia. 

Pawilon „S∏uchaj” odzwierciedla 
specjalistycznà wiedz´ i kompe- 
tencje Saint-Gobain w zakresie  
komfortu akustycznego.
Wy∏o˝ony specjalnà wyk∏adzinà 
szeÊcian daje uczucie akusty-
cznej czystoÊci i mi´kkoÊci. Pawi-
lon pozwala poznaç warunki 
absolutnej ciszy, gdzie ˝adne 
dêwi´ki z zewnàtrz si´ nie prze-
dostajà, natomiast te wewnàtrz, 
wywo∏ane przez osoby przeby-
wajàce w Êrodku, majà ograni-
czonà propagacj´.

FuTuRYSTYCZNE PODRó˚uJÑCE PaWILONY SaINT-GOBaIN ZOSTa¸Y ZaPROJEKTOWaNE  
I ZBuDOWaNE SPECJaLNIE Na TEGOROCZNE OBChODY ROCZNICOWE. 
SÑ ODZWIERCIEDLENIEM INNOWaCYJNOÂCI GRuPY ORaZ JEJ WYJÑTKOWEJ WIEDZY  
I DOÂWIaDCZENIa W ZaKRESIE MaTERIa¸óW BuDOWLaNYCh. 

Ka˚DY Z czterecH paWiLoNÓW ODWO¸uJE SI¢ DO JEDNEGO Z LuDZKICh ZMYS¸óW: 

OBChODY 350-LECIa: MobiLNe paWiLoNy
paWiLoNy
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„baw si´ kolorami” to pawilon 
poÊwi´cony wyobraêni i umie-
j´tnoÊci u˝ywania materia∏ów 
w celu tworzenia gry kolorów, 
która wp∏ywa nie tylko na nasze 
postrzeganie Êwiata, ale równie˝ 
samopoczucie. Dwa obraca-
jàce si´ pierÊcienie, jeden zbu-
dowany z du˝ych, kolorowych, 
szklanych paneli, a drugi z trady-
cyjnego i teksturowanego szk∏a, 
robià niesamowite wra˝enie. 

Pawilon „twórz” jest wyra˝eniem  
innowacyjnoÊci Grupy i jej skupie-
niu na przysz∏oÊci.
To niepowtarzalne po∏àczenie ma- 
teria∏ów Saint-Gobain z odwa˝nym, 
nietuzinkowym projektem architek-
tonicznym, który przypomina spi-
ralne schody, dajàc optyczne wra-
˝enie ruchu w gór´. 

paWiLoN

baW Si¢ KoLoraMi

paWiLoN

tWÓrz

ÂWIaTOWE TOuRNéE PaWILONóW, ZaINauGuROWaNE PRZEZ PIERRE-aNDRé 

DE ChaLENDaRa 9 STYCZNIa W SZaNGhaJu, POTRWa DO PaèDZIERNIKa. 

MOBILNE PaWILONY ODWIEDZI¸Y Ju˚ SZaNGhaJ I SÃO PaOLO, NIED¸uGO ZOSTaNÑ 

ZaPREZENTOWaNE W FILaDELFII, BY Na KO¡Cu POWRóCIå DO „KOLEBKI” GRuPY – PaRY˚a.

paWiLoNy



 PROCESY, PRODuKTY I BaDaNIa

 NauKOWE

 ÂWIaT PRaCY
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 OD REKLaMY DO MaRKETINGu

 ZaRZÑDZaNIE I STRaTEGIa

 SaINT-GOBaIN Na ÂWIECIE

 NaJWa˚NIEJSZE OSIÑGNI¢CIa

W RaMaCh OBChODóW 350 ROCZNICY SWOJEGO POWSTaNIa, SaINT-GOBaIN 
ZaINauGuROWa¸O WirtUaLNÑ WyStaW¢ „#SaiNtGobaiN350:”, KTóRa OPOWIaDa  
hISTORI¢ PRZEMYS¸u PRZEZ PRYZMaT DOÂWIaDCZE¡ FIRMY. 

700 DoKUMeNtÓW

170 Materia¸ÓW aUDioWizUaLNycH

5 J¢zyKÓW

poNaD 10 GoDziN zaG¸¢biaNia HiStorii

350 LaT hISTORII GRuPY Na NIEZWYK¸EJ

WirtUaLNeJ WyStaWie! 

Ta wyjàtkowa wystawa, dost´pna w ca∏oÊci w Internecie, to zbiór ponad 700 eksponatów pochodzàcych z archi- 
wum Saint-Gobain, publicznych archiwów, francuskiej biblioteki narodowej oraz ze zbiorów prywatnych. Zebrane 
materia∏y przedstawiajà ponad 350-letnià histori´ dzia∏alnoÊci i rozwoju Grupy. 
Prezentowane na wystawie dokumenty zosta∏y podzielone na szeÊç sekcji tematycznych, co u∏atwia ich przeglàdanie. 
Te sekcje to:

WirtUaLNa WyStaWa



 Za¸aDuNEK WSaDu DO PIECa

 WYJMOWaNIE Z PIECa

 POLEROWaNIE

 ODLEWaNIE

 REKONSTRuKCJa KRóLEWSKIEJ MaNuFaKTuRY 
 SZK¸a I LuSTER SaINT-GOBaIN Z 1785 ROKu
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 OCZYSZCZaNIE GLINY

pracoWNicy SaiNt-GobaiN te˚ MoGÑ Mieå SWÓJ WK¸aD W rozWÓJ WyStaWy! 

Grupa chce, ˝eby wystawa si´ rozwija∏a i prezentowa∏a ró˝ne aspekty historii Saint-Gobain. Dlatego zach´ca swoich pra-
cowników do wspólnego poszerzania jej zasobów. Je˝eli wi´c jesteÊcie w posiadaniu informacji, dokumentów, zdj´ç lub 
innych pamiàtek zwiàzanych z historià Grupy, którymi chcecie si´ podzieliç, mo˝ecie to zrobiç na stronie wystawy poprzez 
zak∏adk´ „podziel si´ swoimi wspomnieniami i dokumentami”.

reDaKcJa NoWiN SerDeczNie WaS Do teGo zacH¢ca!

aby podkreÊliç niezwyk∏à ró˝norodnoÊç Saint-Gobain i dotrzeç do jak najwi´-

kszego grona odbiorców, wystawa dost´pna jest w pi´ciu wersjach j´zykowych 

(francuski, angielski, niemiecki, hiszpaƒski i brazylijski portugalski), a dotrzeç  

do niej mo˝ecie t´dy: http://www.saint-gobain350years.com/#!/en lub  

za pomocà kodu Qr.

WÊród prezentowanych eksponatów znajdujà si´ mi´dzy innymi: przepi´kna rekonstrukcja Królewskiej Manufaktury Szk∏a 
i Luster Saint-Gobain z 1785 roku, wykonana w technologii 3D, czy Galeria Innowacji, prezentujàca wk∏ad Saint-Gobain 
w rewolucj´ architektonicznà i zmiany w budownictwie mieszkaniowym na przestrzeni lat. To fascynujàce kompendium 
przeznaczone jest nie tylko dla mi∏oÊników historii i architektury!

WirtUaLNa WyStaWa
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Gra sk∏ada si´ z czterech platform, które umo-
˝liwiajà Graczowi zbudowanie Ziemianom nowych  
domostw przy wykorzystaniu innowacyjnego pro-
duktu, którym jest: 350CuBE. Sprawa nie jest jednak 
taka prosta! By w alternatywnym Êwiecie powsta∏ 
efektywny habitat, najpierw trzeba stworzyç mate-
ria∏ zwany 350CuBE. 

Poszczególne etapy gry odzwierciedlajà g∏ówne  
obszary dzia∏alnoÊci Grupy: 
W innowacyjnym Laboratorium badawczym gracz 
wybiera moleku∏y do stworzenia materia∏u 350CuBE.

W Fabryce moleku∏y sà mieszane z odpowiednimi 
minera∏ami, by uzyskaç 350CuBE-y. 

W przestrzeni teleportacji Gracz musi narysowaç 
has∏o otwierajàce szklane drzwi do Âwiata350,  
by przetransportowaç Ziemian oraz 350CuBE.

W Âwiecie350 Gracz musi zniszczyç g∏azy i zastàpiç 
je 350CuBE-ami. 
Po umieszczeniu w odpowiednim miejscu, 350CuBE 
zamieni si´ w dom. 

NaJLepSzy Nie JeSt teN, Kto DeMoLUJe, tyLKo 
teN, Kto bUDUJe! 

iM Wi¢ceJ DoMÓW, tyM Wi¢KSza Liczba 
MieSzKa¡cÓW zieMi zoStaNie ocaLoNa.

W ciàgu roku gra b´dzie rozbudowywana  
o nowe funkcje.

Gra dzia∏a na tabletach i smartfonach pracu-
jàcych w systemach android oraz iOS. 

Mo˝na jà pobraç za darmo poprzez stron´  

www.world350.com lub kod Qr.

MOBILNa GRa „WorLD350” TO KOLEJNa aTRaKCJa PRZYGOTOWaNa PRZEZ GRuP¢  
Z OKaZJI JEJ 350-LECIa. 

SCENaRIuSZ GRY uTRZYMaNY JEST W KONWENCJI SCIENCE-FICTION: W WYNIKu TaJEM-
NICZEGO ZaGRO˚ENIa MIESZKa¡CY ZIEMI MuSZÑ SZuKaå SChRONIENIa W ÂWIECIE 
RóWNOLEG∏YM, ZWaNYM „ÂWIaTEM350” („WORLD350”), W KTóRYM WSZYSTKO TRZEBa 
ZBuDOWaç OD PODSTaW.

„WorLD350”: MOBILNa GRa ROCZNICOWa
Gra
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KOLEJNYM ELEMENTEM OBChODóW JuBILEuSZu 350-LECIa PRZEZ GRuP¢ JEST 
WYDaNIE ROCZNICOWEJ KSIÑ˚KI PT. Saint-Gobain 1665-2015. Le paSSé du futur.  
KSIÑ˚Ka JEST NIEZWYK¸YM ÂWIaDECTWEM BOGaCTWa hISTORII GRuPY ORaZ JEJ 
OSIÑGNI¢å W DZIEDZINIE INNOWaCJI. 

SaiNt-GobaiN 1665-2015: JaK hISTORIa 
STaJE SI¢ TERaèNIEJSZOÂCIÑ.

Na kartach ksià˝ki pokazano, ˝e Saint-
-Gobain to nie tylko produkty. autorzy 
przedstawiajà najistotniejsze wartoÊci, 
którymi od prawie 4 wieków kieruje 
si´ Saint-Gobain. Sà to: Ludzie, Miej-
sca, Wielkie Realizacje, Kluczowe 
Daty, Innowacje i S∏owa, uk∏adajàce 
si´ w kolejne rozdzia∏y ksià˝ki. Ca∏oÊci 
dope∏niajà pi´kne fotografie, udo-
wadniajàce jak bardzo Grupa Saint-
-Gobain poprzez swoje produkty  
i filozofi´ habitatu wp∏ywa na nasze 
codzienne ˝ycie. Ksià˝ka pokazuje te˝ 
z∏o˝onà struktur´ Grupy, która prze-
kracza granice nie tylko w uj´ciu histo-
rycznym, ale równie˝ fizycznym, b´dàc 
obecnà w 64 krajach na Êwiecie. 
Ksià˝ka o Saint-Gobain to fascynujàca 
podró˝ poprzez 350 lat dzia∏alnoÊci  
i rozwoju firmy. 

Nad publikacjà czuwa∏a Marie de 
Laubier, odpowiedzialna za archiwa  
Saint-Gobain. Ksià˝ka zosta∏a wydana  
w pi´ciu wersjach j´zykowych: fran-
cuskiej, angielskiej, niemieckiej, hisz-
paƒskiej, portugalskiej brazylijskiej. 
Dodatkowà atrakcjà sà zawarte  
na stronach  kody QR, które odsy∏ajà 
czytelnika do odpowiednich artyku∏ów 
Wirtualnej Wystawy: ∏àczàc tradycyjny 
i nowoczesny przekaz. 

i jeszcze raz Grupa pokazuje, ˝e czer- 
piàc z przesz∏oÊci umie planowaç  
i tworzyç przysz∏oÊç.

KSiÑ˚Ka JUbiLeUSzoWa



 ÂWiat
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czy WieSz, ˚e... 
GRuPa SaINT-GOBaIN TO NIE TYLKO BOGaTa PRZESZ¸OÂå, TO PRZEDE WSZYSTKIM  
FaSCYNuJÑCa TERaèNIEJSZOÂå:  PRaCOWNICY, INNOWaCJE I PRODuKTY!

PONI˚EJ ZaMIESZCZaMY KOMPENDIuM WIEDZY O SaINT-GOBaIN ZGRuPOWaNE  
W TRZECh DZIa¸aCh: ÂWiat, proDUKty i iNNoWacJe, poLSKa.

Saint-Gobain zosta∏o za∏o˝one przez Ludwika XIV – s∏ynnego  
Króla-S∏oƒce w 1665 roku.

Saint-Gobain wyprodukowa∏o lustra, które zdobià s∏ynnà Sal´  
Zwierciadlanà w Wersalu.

W 1970 roku w wyniku fuzji Saint-Gobain z firmà Pont-a-Mousson 
zmieniono logo, które od tamtej pory sk∏ada si´ z nazwy Saint-Gobain  
i rysunku mostu w miejscowoÊci Pont-a-Mousson.

100 stolic i ponad 1000 miast na Êwiecie jest wyposa˝onych w system 
wodociàgowo-kanalizacyjny wyprodukowany przez Saint-Gobain.

Piramida w Luwrze jest zbudowana ze szk∏a Saint-Gobain.

Saint-Gobain wyprodukowa∏o szklanà pod∏og´ do Tower Bridge  
w Londynie.

¸azik marsjaƒski Curiosity zosta∏ zbudowany z zastosowaniem  
nowoczesnych rozwiàzaƒ Saint-Gobain.

Zapierajàce dech w piersiach muzeum Fundacji Louisa Vuittona 
powsta∏o ze szk∏a Saint-Gobain.

Z okazji 350-lecia cztery Mobline Pawilony przemierzajà Êwiat poka-
zujàc innowacyjnoÊç Grupy Saint-Gobain. Ka˝dy pawilon skupia si´  
na jednym ze zmys∏ów: Patrz, S∏uchaj, Baw si´ kolorami, Twórz.

Saint-Gobain jest obecne w 64 krajach na ca∏ym Êwiecie 

`

`



 proDUKty i iNNoWacJe

W 1688 roku opatentowaliÊmy innowacyjnà metod´ produkcji szk∏a – odlewanie.

W 1878 roku, Saint Gobain pobi∏o Êwiatowy rekord na najwi´kszà odlewanà tafl´ szk∏a 
(4,27 m x 6,4 m).

Saint-Gobain zapewni∏o szklanà, antypoÊlizgowà pod∏og´ do wykoƒczenia Wie˝y 
Eiffla.

Co drugi samochód w Europie jest wyposa˝ony w szyby wyprodukowane przez 
Saint-Gobain Sekurit.

Saint-Gobain we wspó∏pracy z Renault pracujà nad coraz l̋ ejszymi i aerodynamicznymi 
samochodami.

7000 m2 we∏ny szklanej i mineralnej Isover zosta∏o u˝yte do budowy Filharmonii Paryskiej.

Saint-Gobain Cristals dostarcza szafir do projektu 10 000 Year Clock zlokalizowanego 
w górach w zachodnim Teksasie (Stany Zjednoczone).

Nale˝àca do Saint-Gobain marka Verallia stworzy∏a seri´ szklanych fluorescen-
cyjnych butelek przeznaczonych do napojów sprzedawanych w barach i restau-
racjach.

Saint-Gobain wyprodukowa∏o ekologiczne lustro SGG MIRaLITE PuRE, przy którego 
produkcji wyeliminowano o∏ów oraz zastosowano ekologiczny lakier. Lustro SGG 
MIRaLITE PuRE produkowane jest w Dàbrowie Górniczej.

W 1929 roku Saint-Gobain odkry∏o proces hartowania szk∏a, który zwi´ksza wytrzy-
ma∏oÊç mechanicznà szk∏a.

W 2007 roku Pierre-andré de Chalendar, prezes Grupy Saint-Gobain, okreÊli∏ Strate-
gi´ habitat.

Marka Weber stworzy∏a innowacyjny produkt o zmniejszonej emisji CO2 podczas 
produkcji – Weber.col plus E-CO2 Comfort.

Saint-Gobain abrasives wprowadzi∏o na rynek nowà, wy˝szà rang´ produktów  
polerujàcych i Êcierajàcych – Norton Expert.

W 2003 roku Grupa Saint-Gobain zosta∏a cz∏onkiem Global Compact – najwi´kszej 
Êwiatowej inicjatywy na rzecz zrównowa˝onego rozwoju, dzia∏ajàcej pod patro-
natem ONZ.

Saint-Gobain wspiera dzia∏ania o charakterze spo∏ecznym. Fundacja Saint-Gobain 
Initiatives wspiera dost´p do mieszkaƒ wygodnych, energooszcz´dnych i przy-
jaznych dla Êrodowiska, tak˝e osobom znajdujàcym si´ w trudnych sytuacjach 
˝yciowych.

Sektorami dzia∏alnoÊci Saint-Gobain sà Materia∏y Innowacyjne, Produkty dla bu-
downictwa, Dystrybucja budowlana, Opakowania.

Standard Multi-Comfort Saint-Gobain pozwala budowaç komfortowe domy przy 
zapewnieniu oszcz´dnoÊci finansowych.

Performance Plastics wyprodukowa∏o cz´Êci do budowy dachu na takich stadio-
nach, jak m.in. Maracana czy Stadion Narodowy.

Marka ISOVER jest najbardziej rozpoznawalnà markà na rynku izolacji w Polsce, a jej 
nazwa pochodzi od francuskich s∏ów „Isolation du Verre”, czyli „Izolacja ze szk∏a”.
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 poLSKa

Saint-Gobain rozpocz´∏o swojà dzia∏alnoÊç przemys∏owà w Polsce w 1994 roku.

Pierwszà zakupionà przez Saint-Gobain fabrykà w Polsce by∏a huta Szk∏a  
Okiennego w Kunicach.

W Polsce nasze produkty zosta∏y u˝yte przy budowie m.in. Stadionu Naro-
dowego, Muzeum historycznego w Krakowie i Muzeum historii ˚ydów Polskich 
w Warszawie.

Innowacyjna kolejowa szyba LCD jest autorstwa ̋ arskich in˝ynierów. Rozwiàza-
nie to pozwala na wykorzystanie okna jako ekranu, przy jednoczesnym zacho-
waniu przeêroczystoÊci szyby.

Fabryka Glassolutions w Pruszkowie wybudowa∏a elementy do budowy mobil-
nych pawilonów na 350-lecie Saint-Gobain.

W Polsce funkcjonuje 25 zak∏adów produkcyjnych Saint-Gobain.
Saint-Gobain zatrudnia w Polsce oko∏o 6 000 pracowników.

Grupa Saint-Gobain Polska podpisa∏a Kart´ Ró˝norodnoÊci, która zobowiàzuje  
swoich sygnatariuszy do wdra˝ania idei zarzàdzania ró˝norodnoÊcià, budowa- 
nia zrozumienia i poszanowania ró˝nic mi´dzy ludêmi w organizacji i poza nià.

Prezesem Saint-Gobain w Polsce, Rumunii i Bu∏garii jest Francois-Xavier Moser.

W Saint-Gobain wierzymy, ̋ e talent jest niewyczerpany. Grupa inwestuje w swo- 
ich pracowników i wspiera ich talenty.

W 2014 roku wybudowano, wspólnie z partnerami biznesowymi, dwa modelo- 
we domy w standardzie Multi-Comfort Saint-Gobain – w Stawigudzie i Gdaƒsku.

W fabryce adfors w Gorlicach jest produkowany m.in. welon szklany.
W Polsce funkcjonujà 4 sklepy Platforma Materia∏ów Budowlanych, które spe- 
cjalizujà si´ w siedmiu podstawowych dziedzinach zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià 
budowlanà: budowlankà, stolarkà, farbami, p∏ytkami, instalacjami, elektrykà, 
narz´dziami.

Standard Multi-Comfort Saint-Gobain zdoby∏ najwy˝sze wyró˝nienie na pol-
skim rynku – Top Builder 2015.

Z okazji 20-lecia istnienia w Polsce, Rigips przez 20 tygodni przekazywa∏ Fun-
dacji anny Dymnej „Mimo wszystko” 1 grosz od ka˝dej sprzedanej p∏yty gip-
sowo-kartonowej. Produkty Isover zosta∏y u˝yte przy budowie m.in. ambasady 
Francji, elektrowni ¸agisza, Campusu uniwersytetu Jagielloƒskiego, czy aka-
demii Ekonomicznej w Krakowie.

Tadmar posiada sieç hurtowni artyku∏ów z bran˝y technik grzewczych, sani-
tarnych i instalacyjnych.

Isover jest oficjalnym partnerem Kamila Stocha i Stefana huli. W czasie kiedy 
ISOVER by∏ oficjalnym partnerem, Kamil Stoch wywalczy∏ m.in. Kryszta∏owà 
Kul´ i zwyci´stwo w Pucharze Âwiata oraz dwa z∏ote medale na Igrzyskach 
Olimpijskich w Soczi.

Saint-Gobain Squad to zespó∏ mi∏oÊników biegania i pomagania sk∏adajàcy 
si´ z pracowników Saint-Gobain. 

˛
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