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Guardian Glass buduje w Polsce drugi zakład produkcji szkła typu 
float i szkła powlekanego 

 
 
Bertrange, Luksemburg, 7 sierpnia 2017 r. – W odpowiedzi na rosnący popyt na 
szkło typu float, szkło powlekane oraz inne szkła przetwarzane, Guardian Industries 
zatwierdził inwestycję w kolejny zakład produkcji szkła typu float i szkła powlekanego  
w Częstochowie w Polsce. 
 
Nowa huta zostanie wybudowana w sąsiedztwie istniejącego zakładu po spełnieniu 
wszelkich niezbędnych formalności. Przygotowanie i realizacja projektu inwestycji 
nastąpi bezzwłocznie. Oczekuje się, że zakład rozpocznie pracę w trzecim kwartale 
2019 roku, tworząc ponad 150 nowych miejsc pracy. Zapewni produkcję na poziomie 
1000 ton szkła dziennie i będzie wyposażony w zaawansowaną technologicznie linię do 
powlekania szkła.  
 
Kevin Baird, Prezes i Dyrektor Generalny Guardian Glass, powiedział: „Nowy zakład 
będzie największą inwestycją kapitałową prowadzoną od podstaw w historii Guardian 
Glass i umocni naszą pozycję jako wiodącego producenta wysoce wydajnych, 
bezpiecznych i energooszczędnych produktów szklanych dla budynków mieszkalnych  
i komercyjnych w Europie. Guardian jest pod ogromnym wrażeniem wzrostu 
gospodarczego w Polsce i jest przekonany, że Częstochowa to idealna lokalizacja, 
która umożliwi nam lepsze zaspokojenie potrzeb klientów. W związku z budową 
nowego zakładu otrzymaliśmy ogromne wsparcie od władz miasta Częstochowy, 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz polskiego rządu.”  
 
Potwierdzeniem, że Polska jest dla nas rynkiem strategicznym, będzie również 
podniesienie wydajności istniejącej linii produkcyjnej szkła typu float huty Guardian  
w Częstochowie w wyniku przebudowy planowanej na 2018 rok. 
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„Oczekujemy dalszego wzrostu w Polsce i w krajach sąsiadujących – wspólna 
lokalizacja obu zakładów utworzy konkurencyjną i wydajną strukturę, która umożliwi 
stworzenie szerokiej gamy produktów szklanych i przyczyni się do osiągnięcia 
długoterminowych korzyści dla klientów w regionie” - powiedział Guus Boekhoudt, 
Wiceprezes Guardian Glass w Europie. 
 
Poza zakładami w Częstochowie, Guardian posiada huty szkła typu float w 10 innych 
lokalizacjach w Europie, między innymi w: Oroshaza na Węgrzech, Thalheim  
w Niemczech, a także Riazaniu i Rostowie w Rosji. 
 
Informacja o Guardian Industries: 
Guardian Industries jest firmą o zasięgu światowym z siedzibą główną w Auburn Hills  
w stanie Michigan, USA, działającą w rożnych sektorach. Jej celem jest tworzenie 
wartościowych produktów dla klientów i społeczeństwa poprzez nieustanne 
wprowadzanie innowacji i redukcję zużywanych zasobów. Firma Guardian wraz ze 
swoimi oddziałami i filiami zatrudnia 17000 osób i posiada obiekty w Ameryce 
Północnej, Europie, Ameryce Południowej, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Firma 
Guardian Glass jest jednym z międzynarodowych liderów w produkcji szkła float, 
produktów szklanych powlekanych o wysokiej wartości dodanej oraz gotowych wyrobów 
szklanych i rozwiązań do zastosowań architektonicznych, mieszkalnych, wnętrzarskich, 
transportowych i technicznych. Firma SRG Global jest jednym z największych na 
świecie producentów zaawansowanych, wysokiej jakości powłok do tworzyw 
sztucznych dla sektorów motoryzacyjnego i pojazdów użytkowych. Tworzy rozwiązania 
zwiększające trwałość powierzchni, wytrzymałość strukturalną, funkcjonalność, 
wydajność pojazdów i elastyczność form. Firma Guardian Building Products to czołowy 
dystrybutor specjalistycznych wyrobów budowlanych z siedzibą w Stanach 
Zjednoczonych. Guardian Glass jest główną jednostką biznesową Guardian Industries. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.guardianglass.com.  
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.guardian.com. 
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Nowy zakład produkcji szkła typu float i szkła powlekanego bedzie ulokowany obok 
istniejącej obecnie w Częstochowie huty. 
(Zdjęcie Guardian Industries Corp., GRDPR144)  
 
 
 
W celu otrzymania zdjęć o wysokiej rozdzielczości prosimy o kontakt z Sophie 
Weckx (sweckx@guardian.com, +352 28111 210). 
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