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Zmiany w strukturze zarządzania w Guardian Glass 
 
Auburn Hills, Michigan, 23 lipca 2020 r. – Ron Vaupel, President oraz CEO of Guardian 
Industries, objął kierownictwo nad sektorem szklarskim firmy, po odejściu Kevina Bairda, 
który pełnił funkcję President and CEO of Guardian Glass. 
 
W wyniku kolejnych zmian na wyższym szczeblu kierowniczym, Rick Zoulek oraz Guus 
Boekhoudt, objęli funkcję Executive Vice President w Guardian Glass. Zoulek nadzoruje 
działalność Guardian w Ameryce Północnej, Środkowej oraz Południowej. Boekhoudt, 
odpowiadający już za działania w Europie oraz Azji, obejmie zarządzanie operacjami 
Guardian Glass również w Indiach, na Bliskim Wschodzie oraz Afryce.  
 
Wspomniane zmiany wchodzą w życie w trybie natychmiastowym, zwiększając dynamikę 
trwającej transformacji operacyjnej, a ich celem jest utrzymanie pozycji Guardian Glass 
jako preferowanego, globalnego dostawcy rozwiązań w zakresie szkła architektonicznego.  
 
„W tym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym, kluczowe jest zrozumienie 
różnicowanych wymagań naszych klientów oraz stałe dostarczanie im produktów oraz 
usług, które cenią” powiedział Vaupel. 
 
Guardian Glass  
Guardian Glass, główna firma grupy 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 fasadach budynków (zarówno 
mieszkalnych, jak i komercyjnych), w 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™. Odwiedź guardian-possibilities.com. 
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Guardian Industries  
Siedziba Guardian Industries znajduje się w Auburn Hills, w amerykańskim stanie Michigan. 
Firma działa w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie 
oraz w Azji. Firmy należące do grupy Guardian zatrudniają 15.000 osób i produkują 
wysokiej jakości szkło float, szkło powlekane oraz inne szklane produkty przetworzone 
stosowane w projektach architektonicznych, budownictwie mieszkalnym, wnętrzach, 
transporcie publicznym oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szkło o wysokich 
parametrach technicznych. Guardian produkuje także elementy z tworzyw sztucznych, 
chromowane i lakierowane, stosowane w branży motoryzacyjnej, także w ciężkich 
pojazdach ciężarowych. Wizją firmy Guardian jest tworzenie wartości dodanej dla klientów i 
społeczeństwa, poprzez ciągłe innowacje przy użyciu mniejszej ilości zasobów. Guardian 
Ind. należy w pełni do Grupy Koch Industries, Inc. Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
strony internetowej guardian.com. 
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Ron Vaupel, President oraz CEO. 
(Zdjęcie Guardian Glass, LLC, GRDPR184)  
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Rick Zoulek, Executive Vice President. 
(Zdjęcie Guardian Glass, LLC, GRDPR184)  
 

 
Guus Boekhoudt, Executive Vice President. 
(Zdjęcie Guardian Glass, LLC, GRDPR184)  
 
 
 
Niniejszą informację prasową i odpowiednie zdjęcia można pobrać z serwisu 
budflypr.newslink.pl lub www.PressReleaseFinder.com. 
Gdyby potrzebne były zdjęcia w bardzo wysokiej rozdzielczości, prosimy o kontakt z 
Monika Makowska (monika.makowska@flypr.pl, Tel.: +48 530 139 146). 
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