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Guardian Glass uruchamia nowy coater w zakładzie produkcyjnym w 
Częstochowie 

 
Nowy coater, nowa linia produkcyjna szkła float oraz nowe produkty 

dowodem zaangażowania firmy w Europie i potwierdzeniem misji 
tworzenia produktów poprawiających standard życia 

 
Bertrange, Luksemburg, 28 lipca, 2020 r. – Guardian Glass rozpoczął produkcję opartą o 
zaawansowany technologicznie coater, który został uruchomiony 6 lipca w drugim 
zakładzie firmy w Częstochowie. 
 
Supernowoczesny coater wykorzystuje zaawansowaną technologię do przetwarzania 
standardowego szkła float w wysokowydajne szkło o wartości dodanej. Umożliwi on 
częstochowskiemu zakładowi zwiększenie produkcji szkła niskoemisyjnego (Low-E) oraz 
przeciwsłonecznego, przeznaczonego dla rynku mieszkaniowego (Guardian ClimaGuard®) 
oraz komercyjnego (Guardian SunGuard®). Te wysokowydajne produkty poprawiają 
efektywność energetyczną, estetykę oraz komfort użytkowania budynków.  
 
Guus Boekhoudt, Guardian Glass Executive Vice President, komentuje: „Architekci oraz 
firmy wykonawcze coraz częściej wykorzystują produkty energooszczędne w celu poprawy 
parametrów fasad budynków. Wspieramy naszych klientów, dostarczając im rozwiązania 
oraz wiodące produkty o wysokiej wartości dodanej. Nasza inwestycja jest istotnym 
wsparciem dla ich możliwości produkcyjnych w regionie.”  
 
Drugi zakład produkcji szkła float i szkła powlekanego Guardian w Polsce, powstający w 
sąsiedztwie istniejącego zakładu w Częstochowie, pozwoli Guardian Glass sprostać 
rosnącemu zapotrzebowaniu na wysokowydajne, przetworzone szkło architektoniczne w 
Europie Wschodniej. Nowy zakład - najbardziej wydajny i efektywny operacyjnie ze 
wszystkich należących do Guardian Glass - jest dowodem na długoterminowe 
zaangażowanie Guardian w budowanie relacji z klientami i wzmacnianie pozycji firmy, jako 
preferowanego dostawcy rozwiązań w zakresie szkła architektonicznego. 
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Dotychczasowa linia produkcyjna szkła float przeszła niedawno modernizację, która 
zwiększyła jej zdolność produkcyjną o około 25%. Dysponując dwoma piecami szklarskimi 
Guardian Glass potraja swoje zdolności produkcyjne w Polsce, realizując tym samym cel, 
jakim jest stałe podnoszenie jakości produktów oraz usług oferowanych klientom w Europie. 
Poczynione inwestycje pozwolą firmie szybko i wydajnie wytwarzać i ulepszać produkty o 
wartości dodanej, przeznaczone na rynek wschodnioeuropejski.  
 
Ponadto Guardian Europe S.à r.l. wzbogacił w ostatnim czasie swoje portfolio o dwa nowe 
rozwiązania produktowe, dzięki nawiązaniu strategicznej współpracy z innymi liderami w 
branży. Mowa tu o systemach fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami - rozwiązaniach 
wdrażanych z ML System S.A., liderem w tej dziedzinie od 13 lat oraz o nawiązaniu 
strategicznej współpracy z Merck - wiodącą firmą naukowo-technologiczną, we współpracy, 
z którą oferujemy eyrise®, automatycznie przyciemniające się przeszklenia, wykorzystujące 
technologię ciekłokrystaliczną wraz z produktami Guardian Glass.  
 
„Warty podkreślenia jest fakt, że w trakcie pandemii COVID-19 bezpiecznie ukończyliśmy 
budowę nowego coatera w zakładzie w Częstochowie, a wkrótce zostanie uruchomiona 
tam nowa linia produkcyjna szkła float” dodał Boekhoudt. „Bezpieczeństwo oraz troska o 
naszych pracowników niezmiennie pozostaje naszym priorytetem, ponieważ kontynuujemy 
realizację naszej wizji, jaką jest nieustanne kreowanie wartości dla naszej firmy, klientów 
oraz społeczności”. 
 
Przewidywany czas uruchomienia nowej linii produkcyjnej szkła float w Częstochowie to 
wrzesień tego roku. 
 
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. 
 
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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Guardian Glass uruchamia nowy coater w zakładzie produkcyjnym w Częstochowie. 
(Zdjęcia Guardian Glass, LLC, GRDPR185)  
 
 
 
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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