Warszawa, 23.04.2019 r.

Informacja prasowa

Vetrotech otwiera nową linię produkcyjną w
Namysłowie
20 marca 2019 r. firma Vetrotech Saint-Gobain zainaugurowała uruchomienie nowej linii
produkcyjnej w swoim zakładzie w Namysłowie. Linia jest w całości przeznaczona do
produkcji szkła ognioochronnego Contraflam®.
Zwiększając możliwości produkcyjne oraz standard usług dla swoich klientów, Vetrotech
zdecydowanie potwierdza swoje zaangażowanie na polskim rynku. Dodatkowo wychodzi
naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na niezawodne, trwałe i zrównoważone rozwiązania
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
„Rozszerzenie zdolności produkcyjnych pozwala nam zapewnić niezawodne terminy
realizacji oraz utrzymać najwyższy poziom obsługi naszych klientów. Realizacja nowej
inwestycji potwierdza silne zaangażowanie Vetrotech w rozwój produkcji szyb Contraflam
w Polsce ” - mówi Grzegorz Sołtys, Dyrektor polskiego Oddziału Vetrotech
Założona w 1980 r. firma Vetrotech była pierwszym przedsiębiorstwem, które w wyjątkowy
sposób wyspecjalizowało się w opracowywaniu technologii, produkcji oraz dystrybucji szyb
ognioochronnych spełniających najwyższe klasy odporności na ogień.
Po raz pierwszy firma zainaugurowała swoją obecność w Polsce w latach 80-tych. Następnie
w roku 2008 uruchomiono zakład produkcyjny w Namysłowie. Vetrotech zdobył renomę na
Polskim rynku dostarczając szyby ognioochronne o najwyższej jakości oraz wielofunkcyjne
szyby bezpieczne o szerokiej gamie zastosowania.
Zakład w Namysłowie produkuje wiodącą markę szyb ogniochronnych „Contraflam” na rynek
polski oraz wiele rynków światowych. Wytwarzane szyby zawierają przezroczystą,
pęczniejącą warstwę żelu, która w trakcie pożaru staje się nieprzezierna i działa jako osłona
termiczna. Rodzina produktów Contraflam® zapewnia odporność ogniową w klasyfikacjach
E/EW i EI od 30 do 120 minut.
Vetrotech jest bezkompromisowy w swoim zaangażowaniu w wysokowydajne
i ogniochronne rozwiązania szklane. Najważniejszą wartością dla przedsiębiorstwa jest
bezpieczeństwo ludzi. Jednocześnie Vetrotech zapewnia maksymalny komfort dla finalnych
użytkowników budynków. Dostarczane rozwiązania są połączeniem doskonałej jakości,
estetyki i wielofunkcyjności oczekiwanej przez architektów oraz producentów systemów na
całym świecie.

Rozbudowa zakładu w Polsce jest częścią strategii Vetrotech zmierzającej do osiągnięcia
zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienia obsługi klienta na najwyższym poziomie.
***
O Vetrotech Saint-Gobain
Vetrotech Saint-Gobain jest wiodącym na świecie producentem ogniochronnego szkła
stosowanego w sektorach budownictwa i okrętowym. Firma oferuje produkty ogniochronne
zapewniające całkowite zabezpieczenie przed zagrożeniem pożarowym.
Firma Vetrotech założona i mająca siedzibę w Szwajcarii od 1980 r., posiada siedem głównych
zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na trzech kontynentach. Firma prowadzi własne
akredytowane laboratorium badań ogniowych, zapewnia dostawy oraz globalny zasięg
poprzez sieć regionalnych biur sprzedaży.
Vetrotech jest częścią Grupy Saint-Gobain, światowego lidera na rynkach związanych z
habitatem
oraz
budownictwem,
projektującego,
wytwarzającego
i dystrybuującego materiały budowlane, dostarczającego innowacyjne produkty i rozwiązania
będące odpowiedzią na konieczność oszczędności energii oraz ochrony środowiska.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.vetrotech.com/polska
Zapisz się na nasze konto Twitter @Vetrotech_Int, aby być na nami na bieżąco.

