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Press Glass i Guardian Glass wspierają budowę drugiego polskiego 

Domu Fundacji Ronalda McDonalda 

Press Glass, czołowy europejski producent szyb, we współpracy z jednym ze 

swoich globalnych dostawców szkła, firmą Guardian Glass, dołączyli do grona 

partnerów wspierających budowę „domu, poza domem w czasie choroby 

dziecka” w Warszawie. 

Inicjatorem drugiego już projektu 

„dom poza domem w czasie 

choroby dziecka” jest Fundacja 

Ronalda McDonalda, a idea 

powstania placówki opiera się na 

umożliwieniu dzieciom objętym 

hospitalizacją i ich rodzinom bycie 

blisko siebie w trudnym okresie 

walki z chorobą. Dom 

zlokalizowany będzie w 

Warszawie, w pobliżu 

Samodzielnego Publicznego 

Dziecięcego Szpitala Klinicznego 

im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego. Wyjątkowe w tym projekcie jest to, że jako 

pierwszy na świecie, będzie w sobie łączył nie tylko funkcje mieszkalne, ale również 
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przedszkolne. Przebywać w nim będą, poza rodzicami, również zdrowe rodzeństwo 

dzieci rodzin z Domu, dzieci studentów i kadry szpitala. 

„Zdajemy sobie sprawę, że onkologia w Polsce, szczególnie dziś, potrzebuje 

wszechstronnego wsparcia. Kiedy mali pacjenci i ich najbliżsi podejmują największe 

wyzwanie w swoim życiu, zapewnienie komfortowych przestrzeni rodzinnego 

Domu poza domem sprawia, że rodziny mogą być blisko siebie i wspólnie skupić się 

na najważniejszym celu, jakim jest odzyskanie zdrowia dziecka.” – mówi Gerard 

Plaze z działu PR w Press Glass. 

„Walka z chorobą to ogromne wyzwanie nie tylko dla małych pacjentów, ale 

również ich rodzin. Dlatego tak istotne jest, aby w tym trudnym czasie mogli być 

blisko siebie. Cieszymy się, że mogliśmy w tym pomóc, wspierając budowę 

fundacyjnego „Domu poza domem” w Warszawie, mówi mówi Jakub Czapigo, Key 

Account Manager w Guardian Glass. 

W pierwszym etapie Press Glass wyprodukował i dostarczył do Domu 

dwukomorowe zespolenia do stolarki okiennej i fasadowej. Zostały one 

wyposażone w wysokoselektywne szkło Guardian SunGuard®. Produkty z tej linii 

pomagają tworzyć optymalnie doświetlone wnętrza oraz zapobiegają ich 

przegrzewaniu latem; zimą z kolei chronią pomieszczenia przed ucieczką ciepła. 

W drugim etapie Press Glass dostarczy szyby do świetlików dachowych oraz 

przeszkleń wewnętrznych. 

 

*********** 
Press Glass 

Press Glass jest firmą prywatną o polskim rodowodzie, która oferuje szyby  

do stolarki okiennej i drzwiowej oraz fasad i przeszkleń wewnętrznych. Przedsiębiorstwo 

współpracuje z kilkuset stałymi odbiorcami w Europie i Ameryce Północnej. Jest partnerem 

markowych producentów, gdzie podwyższona jakość produktów to warunek konieczny do 

prowadzenia współpracy. Specjalizuje się w produkcji wysoko przetworzonych szyb, które dzięki 

dużemu doświadczeniu i potencjałowi produkcyjnemu dostarcza w krótkim czasie i w wysokim 

wolumenie. Firma skupia się w swoich działaniach na przyczynianiu się do rozwoju swoich 

Partnerów Biznesowych i tworzeniu wartościowych miejsc pracy.  



 
Guardian Glass  
 
Guardian Glass, główny filar działalności biznesowej Guardian Industries, jest jednym  

z wiodących producentów szkła typu float, szkła powlekanego oraz gotowych produktów 

szklanych na świecie. W 25 fabrykach szkła float na całym świecie Guardian Glass produkuje szkło 

o wysokich parametrach stosowane we wnętrzach i na zewnątrz budynków (zarówno 

mieszkalnych, jak i komercyjnych), transporcie oraz technice. Produkty Guardian Glass można 

znaleźć w domach, biurach, samochodach i najbardziej rozpoznawalnych realizacjach 

architektonicznych. Centrum Nauki i Technologii Guardian Glass stale pracuje nad rozwojem 

nowych produktów szklanych oraz rozwiązań. W tym celu wykorzystuje najbardziej 

zaawansowaną technologię, dzięki której pomaga swoim klientom see what’s possible®. Nasza 

strona: guardianglass.com  
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Kontakt prasowy Press Glass 

Gerard Plaze 
+48 603 950 934 
gerard.plaze@pressglass.com 
 

Kontakt prasowy Guardian Glass 

Sophie Weckx 
+352 28 111 210 
sweckx@guardian.com 
 

Monika Makowska 
+48 530 139 146 
monika.makowska@flypr.pl 
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