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NÁHRADNÍ SKLA PRO AUTOMOBILY,
TO JE NÁŠ BYZNYS

PRÉMIOVÉ V Ý ROBK Y A
ŘEŠENÍ, K TERÉ ŽENOU
VÁ Š PODNIK KUPŘEDU
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GUARDIAN AUTOMOTIVE
DLOUHÁ TR A DICE
DOKON ALOS TI
Guardian Automotive je součástí

výrobu a distribuci vysoce kvalitních

společnosti Guardian Glass, jednoho z

automobilových náhradních skel (ARG) a

největších výrobců skel na světě, který již

který je schopen naprosto vždy zajistit

více než 80 let vyrábí pro automobilový

včasné dodávky.

průmysl.
Dokážeme splnit vše, co si zákazníci přejí,
Díky výrobním závodům v Evropě a

a to díky zdrojům, které nám umožňují

spolehlivé a efektivní distribuční síti je

rychle dodat OEM výrobcům

Guardian Automotive jediným evropským

automobilová skla odpovídající

výrobcem, který se zaměřuje exkluzivně na

kvalitativním normám.

„Pokud s námi ještě neobchodujete, asi byste měli začít.“
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Z AMĚŘENÍ NA NÁHR A DNÍ SK L A
Guardian Automotive je jediným

zákazníků a nabízíme širokou škálu

v ýrobcem náhradních dílů v Evropě,

v ýrobků speciálně zacílených na

kter ý se zaměřuje v ýhradně na náhradní

evropské modely. Díky podpoře jednoho

skla pro automobilov ý průmysl. Naším

z největších v ýrobců skel na světě má

cílem je bý t preferovaným dodavatelem

náš tým široké zkušenosti v oboru – jak

v ysoce kvalitních automobilov ých

byste asi čekali od společnosti, která

náhradních skel. Zaměřujeme se zejména

s automobilov ým průmyslem těsně

na posky tování v ynikajících služeb našim

spolupracuje již řadu let.

zákazníkům.
Naše závody používají nejmodernější
Naše produktové por tfolio je stejně

technologie ve všech procesech

dynamické jako průmysl našich

v ýroby automobilov ých skel a splňují

zákazníků. Neustále jej revidujeme

kvalitativní normy OEM v ýrobců tak, aby

a rozšiřujeme v souladu s potřebami

skla dosahovala dokonalosti.
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ČELNÍ SKL A PRÉMIOVÉ K VALIT Y
Všechna naše čelní skla jsou vyráběna

máme k dispozici také další certifikáty.

dle předpisu OSN R43 o bezpečnostních

Naše čelní skla pro trh náhradních dílů

zasklívacích materiálech. Společnost

jsou vyráběna v souladu se stejnými

Guardian Automotive vyrábí podle

systémy a kvalitativními normami jako

evropských norem ECE a je registrována

čelní skla OEM výrobců a nesou logo

u Ministerstva dopravy USA.

Guardian. To zaručuje, že tyto produkty
jsou vyrobeny podle nejvyšších norem

Pro marketingové účely v různých zemích

kvality a bezpečnosti.
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JSME DOS TATEČNĚ VELCÍ
Jakožto celosvětov ý dodavatel s

procesech a u všech v ýrobků. Silná

aktivitami v Evropě, Asii, Africe a

pozice v automobilovém průmyslu, v

Americe si společnost Guardian

kombinaci se spolehlivostí a flexibilitou,

Automotive dala za cíl přinášet sv ým

činí z Guardian Automotive vašeho

zákazníkům přidanou hodnotu. A

nejlepšího par tnera.

díky sv ým zdrojům a know-how je
spolehliv ým dlouholetým par tnerem.

Naše produkty splňují všechny kvalitativní
a bezpečnostní požadavky nutné k

Úzce spolupracujeme se všemi našimi

zajištění vhodného užití a vlastností.

zákazníky, abychom v y tvářeli hodnotu

Guardian Automotive podniká v souladu s

pro ně, pro Guardian i pro společnost.

těmi nejpřísnějšími systémy řízení kvality

Společnost Guardian Glass se po

– ISO 9001: 2008 a ISO-TS 16949: 2009 –

celém světě zaměřuje na přísné plnění

požadovanými při dodávkách originálních

kvalitativních norem, efektivitu,

dílů a doporučovanými pro průmysl

flexibilitu a nejv yšší v ýkony ve všech

náhradních automobilových skel.
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NE JSME PŘÍLIŠ VELCÍ
V průmyslovém segmentu, kde jsou

centrální sklad v německém Karlsruhe, a

r ychlost a flexibilita zásadní, máme

proto dokáže pokr ý t poptávku místních

továrny a zdroje, abychom splnili a

a regionálních evropských trhů a

překonali očekávání našich zákazníků, ať

zásobovat distributor y i zákazníky.

jde o velkoprodejce, malé firmy, nebo
distributor y automobilov ých náhradních

Díky těmto v yhrazeným evropským

dílů, a bez ohledu na to, zda si objednají

v ýrobním kapacitám, nejmodernější

jedno čelní sklo či celý kamion.

logistice a efektivním distribučním
službám po celém regionu jsme

Guardian Automotive má momentálně

flexibilní ve v ýrobě, r ychlí při dodávkách

dva v ýrobní závody, ve španělských

a naprosto spolehliví – 98,5 % našich

městech Llodio a Valencie, a k tomu

dodávek je včas.
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”N ašim zákazníkům
nabízíme obchodní sílu,
rozsáhlé zkušenosti
a závazek kvalitních
zákaznických služeb,
přidané hodnoty,
spolehlivosti a flexibility.”
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JSME DOS TATEČNĚ SILNÍ

Naše řada výrobků, která byla vyvinuta

které se používají u slavných světových

s ohledem na evropské zákazníky,

staveb, včetně například nejvyšší stavby

je podporována vysoce zkušeným

na světě, Burj Khalifa ve Spojených

týmem. Díky jeho know-how a flexibilitě

arabských emirátech, nebo u La Cité du

máme výjimečně vysokou spokojenost

Vin ve francouzském Bordeaux.

zákazníků.
Všechny naše aktivity jsou navíc
Protože jsme součástí společnosti

podporovány širokým VaV a technickým

Guardian Glass, máme přístup ke stejným

zázemím společnosti Guardian

technologiím výroby a pokovování skla,

Industries.
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ŘEŠENÍ S PŘIDANOU HODNOTOU
Guardian Automotive je víc než jen

v ýrobu zařízení a nástrojů.

dodavatel dílů. Kromě skel prémiové
k valit y dokážeme také dodávat

Dík y mnohaleté a úzké spolupráci a

doplňující služby s přidanou hodnotou

zkušenostem s OEM v ýrobci a zákazník y

v rozsahu od protlačování profilů,

na trhu náhradních dílů dokážeme

přes pájení elek trick ých koncovek pro

zvládnout i t y technick y nejnáročnější

tepelné okruhy, montování PU snímačů,

komplexní úkoly, protože jsme zajištěni

gelov ých snímačů, kamerov ých lišt

rozsáhlým know-how, dokonalou

a lepicích profilů, až po konstrukci a

logistikou a důkladnou kontrolou k valit y.
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GUARDIAN
AUTOMOTIVE
eSHOP
V našem oboru probíhají neustálé
změny ve v ýrobcích a procesech. Z
tohoto důvodu představujeme nov ý
interak tivní způsob objednávání.
Guardian Automotive eShop umožňuje
v ybrat si z naší široké nabídk y v ýrobků,

Guardian Industries je diverzifikovaná

zkontrolovat dostupnost dílů a obdr žet

globální výrobní společnost se sídlem

r ychlou odpověď. Mezi další v ýhody

v Auburn Hills, Michigan, zaujímající

patří schopnost porovnat v ýrobk y

čelní pozice v odvětví plaveného skla a

online, zatímco bohatá knihovna

hotových výrobků ze skla pro komerční

fotografií zajistí správný v ýběr.

a rezidenční stavby a dopravní využití
a v distribuci stavebních výrobků. Díky

A máte-li nějaké dotazy, k teré náš

svým výzkumným a vývojovým centrům

eShop nedokáže zodpovědět, vždy

( Vědecké & technologické centrum pro

se můžete obrátit na osobní podporu

sklo a Vývojové centrum pro automobilní

našeho zkušeného t ýmu. Tak či onak,

díly) je společnost Guardian přední

jsme neustále připraveni vám pomoci.

inovativní společností. Skupina SRG
Global patří mezi největší světové
výrobce vysoce kvalitních lakovaných

shop.guardianautomotiveglass.com

a pochromovaných plastových dílů pro
automobilní průmysl.
Společnost Guardian, její dceřiné
společnosti a pobočky zaměstnávají
17 000 lidí a podnikají v Evropě, Africe,
Asii a Americe.

Guardian Europe S.à r.l.

Guardian Autoglas GmbH

Guardian Glass España C.V., S.L.U.

Valenciana de Suministros y

19, rue du Puits Romain

Am Heegwald 19

José Matía No. 36

Contratas Industriales, S.L.U.

8070 Bertrange

76227 Karlsruhe

01400 Llodio

Avda. Collidors, Parcela 14

Lucembursko

Německo

Španělsko

46530 Puzol (Valencia), Španělsko

Telefon +352 2811 1500

Telefon +49 7219 40070

Telefon +34 9467 19569

Telefon +34 96 1421 879

contact@guardianautomotiveglass.com
www.guardianautomotiveglass.com
shop.guardianautomotiveglass.com

Výrobky uvedené v této publikaci se prodávají v souladu se standardními podmínky prodeje firmy Guardian a veškerými
platnými zárukami v tištěné podobě. Kupující nese zodpovědnost za to, že užití výrobku je v souladu s jeho určením
a platnými zákony a předpisy. Prosíme požádejte vašeho místního zástupce firmy Guardian o poskytnutí podkladů ke
zpracování a o nejaktuálnější informace o výrobcích.

©2017 Guardian Industries Corp.

Referenční číslo
GuardianEuropeAutomotive_PI_CZ_0317

