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Átadták a Guardian Glass orosházi gyárában az új laminált üveggyártó 
üzemet 

 
• A beruházás célja a laminált üvegtermékek iránt megnövekedett kereslet 

kiszolgálása  

• Hazai és külföldi magasrangú személyiségek az avató ünnepségen 
 
Bertrange, Luxembourg, 2019. május 7. – A Guardian Glass Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminisztert, Dávid Zoltánt, Orosháza polgármesterét, David Kostelancik-ot az USA 
magyarországi követtanácsosát, Kovács Tamás Ivánt, Magyarország belgiumi és 
luxemburgi nagykövetét, valamint Marc Ungeheuer-t, Luxemburg ausztriai és 
magyarországi nagykövetét is üdvözölhette a vállalat új, laminált üveg gyártósorának 
hivatalos átadásán, Orosházán, a cégcsoport síküveggyárában. 
 
A Guardian Glass azért döntött a laminált (ragasztott) üveg gyártósor beruházása mellett, 
mert a laminált üvegtermékek iránti egyre jelentősebb kereslet mutatkozik Európában. A 
legmodernebb technológiával működő gyártósoron a hagyományos és bevonatos laminált 
üvegek gyártásán kívül speciális termékek, többek között hangszigetelő-, vastag-, 
bevonatos- és színes laminált üvegek előállítására is van lehetőség. 
 
Ez a laminált üveg iránti egyre növekvő kereslet három tendenciára vezethető vissza: 

• Európában az egyes országok szabályozásai külső nyílászárók és beltéri üvegek 
esetén is megkövetelik a biztonságos üvegek használatát, amelyhez a laminált üveg 
a leghatékonyabb megoldás. 

• Az épületek belsejében egyre nagyobb az igény a természetes fényre, így egyre 
több energiahatékony ablakra van szükség, amelyhez viszont jobb mechanikus 
ellenálló képességű és biztonságos laminált üvegek kellenek. 

• Az ipari és lakossági épületek esetében egyaránt növekszik az igény a 
zajcsökkentésre, ami miatt megnövekedett a hangszigetelő laminált üvegek iránti 
kereslet. 

 
„A Guardiannél hiszünk abban, hogy egy vállalkozásnak fontos szerepe az emberek 
életminőségének jobbá tétele. A legkülönbözőbb emberi szükségletek kielégítése során az 
üveg alapvető fontosságú.  
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A természetes fényben gazdag, kényelmes lakótér iránti igény 50 év múlva is létezik majd, 
illetve az igény arra, hogy megóvjunk és megőrizzünk azt, amit látunk, szintén nem fog 
változni. A lakóépületeinket pedig a dupla üvegezés helyett egyre inkább tripla üvegezéssel 
építjük majd, ami összességében azt eredményezi, hogy még nagyobb lesz az 
üvegtermékek iránti igény Európában.” – mondta a megnyitón a Guardian Glass alelnöke 
és a Guardian Europe ügyvezető igazgatója, Guus Boekhoudt. – „Minden adott ahhoz, 
hogy vállalatunk hatékonyan reagáljon a megnövekedett igényekre: stabilan jelen vagyunk 
Európában, termékskálánk rendkívül széles, és vállalkozásunk célja az ügyfeleink számára 
történő értékteremtés.” – tette hozzá. 
 
Az új, automata gyártósorról már most 150 teherautónyi laminált üveg kerül le, amely 
elsősorban Magyarországon, Romániában és a Balkán országaiban kerül piacra. 
 
Az új gyártósor a Guardian Glass 2016-ban megkezdett átalakításainak következő, logikus 
lépése, amelynek során megindult az átállás a hagyományos, tiszta síküveg gyártásról a 
Guardian nagyobb fényáteresztő képességű Guardian ExtraClear® üvegének előállítására. 
Mindez a cég válasza az új trendre, amely szerint növekszik az igény az épületeken belüli 
egyre nagyobb mennyiségű természetes fény iránt. 
 
A Guardian Glass Orosháza mellett összesen tíz európai országban működteti 
síküveggyárait: többek között Częstochowaban, Lengyelországban, Thalheimben, 
Németországban és Ryazan és Rostov városaiban, Oroszországban. 
 
Guardian Glass 
A Guardian Glass, a Guardian Industries legjelentősebb vállalata, a világ egyik legnagyobb 
sík-, bevonatos- és megmunkált üvegtermékek előállítója. A Guardian Glass 25 síküveg 
gyárában világszerte kiváló minőségű üvegek készülnek külső (mind ipari, mind lakossági 
épületek) és belső építészeti megoldásokhoz, illetve járműipari és műszaki termékekhez 
egyaránt. A Guardian Glass üvegei lakóházakban, irodaépületekben, autókban, és a világ 
egy-egy jelentős építészeti műremekében is megtalálhatók. A Guardian Glass Science & 
Technology Center a legmodernebb technológia felhasználásával folyamatosan új 
üvegtermékek kialakításán dolgozik, hogy ezáltal segítsen megmutatni vásárlóinak: mi 
minden lehetséges® - See what’s possible®. Látogasson el a guardianglass.com oldalra.  
 
Guardian Industries 
A Guardian Industries világvállalat székhelye Auburn Hills városában, Michigan államban 
van; a cég irodákkal rendelkezik Észak- és Dél-Amerikában, Európában, Afrikában, a 
Közel-Keleten és Ázsiában. A Guardian vállalatok 18.000 embert foglalkoztatnak, kiváló 
minőségű síküveg, bevonatos és megmunkált üvegtermékeket gyártanak lakóépületekhez, 
belső terekhez, járművekhez és műszaki cikkekhez; valamint kiváló minőségű krómozott és 
festett műanyag komponenseket az autó- és teherautó-ipar számára. A Guardian célja, 
hogy vevői, beszállítói, munkavállalói és kialakult közösségei számára első számú 
partnerként legyen jelen, kölcsönösen előnyös együttműködésre építve. Ennek érdekében 
arra összpontosít, hogy a termékei és szolgáltatásai azok felhasználóinak javát szolgálják, 
és így a felhasználók is többre értékeljék a céget másoknál. A vállalat felelősségének tartja 
emellett, hogy minél jobban csökkentse a tevékenységéhez felhasznált erőforrások 
mennyiségét. A Guardian teljes mértékben a Koch Industries, Inc. tulajdonában lévő 
leányvállalat. Látogasson el a guardian.com oldalra. 
Bármilyen kérdés, kérés esetén: 
 

http://www.guardianglass.com/
http://www.guardian.com/


Magyarország 
Build-Communication Kft. 
Gyurcsik Fanni 
gyurcsik.fanni@buildmarketing.hu 
Tel.: +36 30 758 4880 
 
Európa 
Guardian     EMG 
Sophie Weckx    Siria Nielsen 
sweckx@guardian.com    snielsen@emg-marcom.com 
Tel.: +352 28 111 210   Tel.: +31 164 317 036 
 
 
 
A sajtóközleményt, illetve a kapcsolódó felvételeket az alábbi helyről töltheti le: 
www.PressReleaseFinder.com. 
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