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Saint-Gobain slaví
350 let od svého vzniku
V roce 1665, Ludvík XIV., král Slunce, a jeho
Ministr Financí, pan Colbert, udělují patent
na výrobu zrcadel a tím zahajují historii
Saint-Gobain. Každoročně navštíví zámek ve
Versailles 4 miliony návštěvníků, aby mohly
obdivovat 357 zrcadel v Zrcadlovém sále,
které Saint-Gobain vyrobil jako jednu ze
svých prvních zakázek.
A proč je vlastně součástí loga most? Jde
o starý románský most přes řeku Mosel
v městečku Pont-a-Mousson, kde byla v roce
1856 založena společnost PAM (Pont-áMousson), se kterou se Saint-Gobain spojil
v roce 1970. Toto spojení vedlo ke vzniku
současného loga (tedy spojení názvu SaintGobain a mostu nad ním), ale hlavně
znamenalo
pro
Saint-Gobain
velkou
reorganizaci a zaměření na oblasti, které
známe dnes – stavebnictví, průmysl
a distribuce.

První aktivita mimo Francii se datuje do roku
1858 a německého Mannheimu, kdy SaintGobain koupil svého sklářského konkurenta,

společnost Saint-Quirin. Následovala Itálie
v roce 1888, Belgie v roce 1898, Holandsko
v roce 1904 a Španělsko o rok později,
v roce 1905. Atlantický oceán byl překročen
v roce 1937 – Brazílie a následovaly Spojené
státy v roce 1970.
Víte co je synonymem pro Saint-Gobain
v mnoha zemích? Ano, je to sklo. SaintGobain ve své historii vyráběl a vyrábí skla
pro okna domů i pro jejich fasády, skleněné
obaly (lahve a flakony), skleněná vlákna, skla
do automobilů i sklo pro interiéry (zábradlí,
podlahy, příčky). Sklo je symbolem SaintGobain a jeho výrobky se dnes podílí na
obratu firmy 11%.

Témata oslavy
Jako téma pro materiály kolem oslavy byly
zvoleny otázky. Víte, že…, Víte, kdy…, Víte,
kde… a jejich další varianty se strategií
vytvořit 350 otázek týkajících se všech oborů
ve kterých Saint-Gobain působí. V České
republice je to momentálně 8 společností
koncernu
Saint-Gobain
s patnácti
průmyslovými závody. V těchto závodech
pracuje 3835 zaměstnanců, kteří vytvoří
roční obrat ve výši 580 mil €.

Divize GLASSOLUTIONS se na putovní
výstavě s výroční tématikou prezentuje pěti
roll-upy které dokumentují její dosavadní
činnost. Obsahují následující texty:
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Roll-up č. 1 VÍTE, ŽE…
většina firem má „referenční“ stavby, ale
GLASSOLUTIONS má v Brně celou
„referenční“ ulici? Nachází se na ulici
Heršpická a počátkem je rok 1997, kdy jsme
zahájili výrobu skel pro M-Palác. Pak
přicházely další budovy: Brno Bussines park
(2005), Česká pošta spolu s další budovou
BBP (2006). V roce 2007 vzniká významný
komplex Spielberk Office Center, villa C, D,
E, F. Následující rok hned u řeky Justiční
areál.
Roll-up č. 2 VÍTE, ŽE…
má GLASSOLUTIONS v Praze svoje
referenční City? Vzniklo na základě
oceňovaného projektu z roku 1997, který si
předsevzal maximalizaci denního světla.
Jeho název zní River City a je umístěn podél
břehu Vltavy v Karlíně. První naše dodávka
směřovala pro Danube House (2003),
následovala budova Nile House (2005).
U všech budov byla použita extračirá
sklovina SGG DIAMANT®.
Roll-up č. 3 VÍTE, ŽE…
existuje sklo, které se nedá poškrábat,
odolává skvrnám a snadno se čistí? Nejen
sklo s tímto odolným povrchem, který
propustí světlo, ale současně zachovává
intimitu prostoru pod ním, si můžete
prohlédnout v showroomech závodů

GLASSOLUTIONS. Váš výběr tak bude
snazší díky možnosti si každý typ
produktu vyzkoušet a osahat.
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Roll-up č. 4 VÍTE, ŽE…
sklo může být použito nejen jako součást
průhledových konstrukcí, ale také jako
konstrukční
a
nosný
materiál?
GLASSOLUTIONS vám dodá celoskleněné
schodnice, kdy horní vrstvu tvoří speciálně
k tomu určená ornamentní a satinovaná skla
s protiskluzovým povrchem. Ten již
nepotřebuje další úpravy a splní náročná
protiskluzová kritéria, která zajistí vaši

bezpečnost
a
zamezí
uklouznutí.
že se naše výrobky plaví po Dunaji?
Byly použity při stavbě nejluxusnějších
turistických
lodí
Kristallkönigin,
Kristallprinzessin a Kristallschiff.
Roll-up č. 5 VÍTE, ŽE …
Jsme, za dobu existence našich firem,
zpracovali 42 000 000 m2 základního skla?
A toto množství GLASSOLUTIONS CZ ve

svých závodech přetvořila na izolační
dvojskla a trojskla, celoskleněná zábradlí,
pochozí skla, potištěné fasádní panely
a barevné obklady kuchyní. Výrobky pak
dodala na desítky staveb nejen v České
republice, ale i v ostatních zemích Evropy.
Jen pro ilustraci, tato plocha by stačila na
pokrytí 8 400 fotbalových hřišť.

Náhledy jednotlivých roll-upů

č.1

č.2

č.3

Novinky v produktech
SGG

COOL-LITE® SKN 176 II
protisluneční sklo

SGG COOL-LITE® SKN 176 II představuje
nejnovější rozšíření našeho sortimentu
protislunečních skel s dvojitým stříbrným
povlakem.
SGG COOL-LITE® SKN 176 II nastavuje
nový standard v oblasti estetiky a funkčnosti.
Hlavními rysy jsou jeho neutrální, lehce
namodralá
reflexe,
vysoká
úroveň
propustnosti světla v kombinaci s nízkou
úrovní solárního faktoru a vynikající ochrana
proti tepelným ztrátám.
Fotospektrometrické vlastnosti SGG COOLLITE® SKN 176 II dosahují vynikající
úrovně.

Fotospektrometrické
vlastnosti:
Světelná propustnost
TL
Světelná reflexe
LR ext.
Solární faktor g
(EN 410)
Hodnota Ug

č.4

DGU 6/16/4 PLC

Upozornění na špatně uváděnou
korespondenční adresu

SGG COOL-LITE

SKN176 II
70%
13%
0,37
1,0 W/m².K

SGG
COOL-LITE®
SKN
176
II
je sklo, “to be tempered” tzn., musí se
tepelně tvrdit („kalit“).
Verze této skloviny bez nutnosti kalení SGG
COOL-LITE® SKN 176 bude k dispozici
v polovině roku 2015.
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č.5

Žádáme Vás, abyste si překontrolovali, že
posíláte Vaši poštu k nám na správnou
adresu. Jak jste byli informováni v dřívějších
vydáních Newsletteru, ke dni 1. 10. 2014
provedla
SAINT-GOBAIN
GLASS
SOLUTIONS CZ, s.r.o., fúzi sloučením.
Nástupnickou organizací se stala společnost
Saint-Gobain Construction Products CZ
a.s., divize GLASSOLUTIONS, sídlo
společnosti: Počernická 272/96, 108 03
Praha 10.
Divize GLASSOLUTIONS má však svoji
korespondenční adresu nezměněnou a je jí
Sklenářská
643/7,
619
00
Brno.
Některé dokumenty jsou však Vámi omylem
zasílány na adresu sídla společnosti. Z této
adresy pak musí být následně přeposílány a
tím dochází k prodlevě v jejich doručení naší
divizi. Posílejte prosím Vaše dokumenty na
korespondenční adresu.

