SLK

NÁHRADNÉ SKLÁ PRE AUTOMOBILOVÝ
PRIEMYSEL SÚ NAŠÍM POSLANÍM

PRÉMIOVÉ PRODUK T Y A
RIEŠENIA , K TORÉ POSUNÚ
VÁ Š BIZNIS VPRED
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GUARDIAN AUTOMOTIVE
DLHOROČN Á TR A DÍCIA
DOKONALOS TI
Guardian Automotive je súčasťou

výlučne na výrobu a distribúciu

spoločnosti Guardian Glass, jedného z

prémiových náhradných skiel pre

najväčších svetových výrobcov skla, ktorý

automobilový priemysel (ARG), pričom

pracuje pre automobilový priemysel už

vždy zaručuje dodávku načas.

viac ako 80 rokov.
Náš proaktívny prístup podporujú zdroje,
S výrobnými závodmi v Európe a

ktoré nám umožňujú okamžite poskytovať

spoľahlivou a efektívnou distribučnou

riešenia náhradných skiel pre automobilový

sieťou je Guardian Automotive jediným

priemysel podľa noriem kvality originálnych

európskym výrobcom, ktorý sa zameriava

výrobcov zariadení (OEM)

„Ak s nami ešte nespolupracujete, pravdepodobne by ste mali začať.“
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Náhradné sklá pre automobilový priemysel sú naším poslaním

Z AMER ANIE NA ARG
Guardian Automotive je jediným

klientov. Poskytujeme škálu produktov,

výrobcom automobilového príslušenstva

ktoré sa osobitne zameriavajú na

v Európe, ktorý sa zameriava výlučne

európske modely. Keď že má náš tím

na náhradné sklá pre automobilový

podporu jednej z najväčších svetových

priemysel. Naším cieľom je byť

sklárskych skupín, je veľmi skúsený, čo sa

preferovaným dodávateľom náhradných

samozrejme dá očakávať od spoločnosti,

skiel pre automobilový priemysel

ktorá je už mnoho rokov tak úzko

prémiovej kvality a naším kľúčovým

prepojená s automobilovým priemyslom.

zameraním je poskytovanie výnimočného
zákazníckeho servisu.

Naše zariadenia používajú
najmodernejšie technológie pre všetky

Portfólio našich produktov je rovnako

procesy, používané pri výrobe skiel do

dynamické ako samotný priemysel, pre

automobilov, pričom sa pridržiavajú

ktorý pracujeme. Neustále ho revidujeme

priemyselných noriem kvality OEM s

a rozširujeme podľa potrieb našich

cieľom dosiahnuť dokonalosť.
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ČELNÉ SKL Á PRÉMIOVE J K VALIT Y
Všetky čelné sklá vyrábame v súlade so

K dispozícii máme aj ďalšie certifikáty pre

smernicou OSN R43 o bezpečnostných

uvedenie na trh v rôznych krajinách. Naše

zasklievacích materiáloch. Výroba

čelné sklá pre trh s náhradnými dielmi sú

Guardian Automotive sa riadi európskou

vyrábané v súlade s rovnakými systémami

smernicou ECE a je registrovaná na

a normami kvality ako OEM čelné sklá a

Ministerstve dopravy USA.

nesú logo Guardian. Toto potvrdzuje, že
produkty sú vyrábané na najvyššej úrovni
kvality a bezpečnosti.
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Náhradné sklá pre automobilový priemysel sú naším poslaním

DOS TATOČNE VEĽK Á NA TO, ABY BOL A
SCHOPNÁ PRINÁ ŠAŤ HODNOTU
Spoločnosť Guardian Automotive, ako

a produktoch. Silná pozícia v segmente

globálny dodávateľ, pôsobiaci v Európe,

spolu so spoľahlivosťou a flexibilitou

Afrike, Á zii a Severnej a Južnej Amerike,

robia z Guardian Automotive vhodného

sa odhodlala prinášať svojim zákazníkom

par tnera pre vás.

hodnotu a má zdroje a know-how na to,
aby sa stala spoľahliv ým a dlhodobým

Naše produkty spĺňajú všetky

priemyselným par tnerom.

požiadavky na kvalitu a bezpečnosť,
čím sa zaisťuje ich správne použitie a

Úzko spolupracujeme so všetkými našimi

v ýkon. Guardian Automotive pracuje

zákazníkmi na v y tváraní hodnôt pre

v súlade s najprísnejšími systémami

nich, firmu Guardian a celú spoločnosť.

riadenia kvality - ISO 9001: 2008 a ISO-

Po celom svete sa Guardian Glass

TS 16949: 2009 – ktoré sa v yžadujú pri

zameriava na prísne dodr žiavanie

dodávkach originálnych dielov zariadení

noriem kvality, efektívnosť, flexibilitu a

a odporúčajú pre náhradné sklá určené

špičkov ý v ýkon vo všetkých procesoch

pre automobilov ý priemysel.
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DOSTATOČNE MAL Á, ABY SA POSTAR AL A
V priemyselnom segmente, v ktorom je

v nemeckom Karlsruhe. Zameriavajú

podstatná r ýchlosť, máme možnosti a

sa na plnenie potrieb lokálneho i

zdroje, ktoré spĺňajú a dokonca predčia

regionálneho európskeho trhu a slúžia

očakávania našich zákazníkov, či už sú

pre distribútorov i zákazníkov.

to veľ koobchodníci, maloobchodníci
alebo distribútori autodielov, či už si

Vďaka týmto špecializovaným európskym

objednajú jedno čelné sklo alebo plný

v ýrobným závodom, modernej logistike

kamión.

a efektívnym distribučným službám
v rámci regiónu sme flexibilní vo

Guardian Automotive má v súčasnosti

v ýrobe, r ýchli pri dodávkach a celkovo

dva v ýrobné závody v Llodiu a Valencii

spoľahliví, s mierou doručenia včas na

v Španielsku a centrálny veľ kosklad

úrovni 98,5 %.
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Náhradné sklá pre automobilový priemysel sú naším poslaním

„PONÚKAME PODNIKATEĽSKÚ
SILU, ROZSIAHLE SKÚSENOSTI
A ZÁVÄZOK POSKYTOVANIA
HODNOTY, SPOĽAHLIVOSTI
A FLEXIBILITY PRE NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV V RÁMCI
ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU.“
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DOS TATOČNE SILNÁ NA TO, ABY
POSK Y TOVAL A PODPORU

Náš produktový rad, ktorý sme vytvorili

na projekty ikonických budov po celom

so zreteľom na európskeho zákazníka,

svete, vrátane najvyššej budovy sveta,

je podporovaný veľmi skúseným

Burj Khalifa v Spojených arabských

tímom. Vďaka ich know-how a flexibilite

emirátoch a najnovšej francúzskej

máme výnimočne vysoké hodnotenie

významnej budovy La Cité du Vin v

spokojnosti zákazníka.

Bordeaux.

To, že sme súčasťou spoločnosti

Okrem toho majú všetky naše aktivity

Guardian Glass, nám umožňuje prístup

plnú podporu rozsiahleho oddelenia

k rovnakým technológiám výroby skla

rozvoja a vývoja a technických služieb

a používania náteru, ktoré sa využívajú

spoločnosti Guardian Industries.

10

Náhradné sklá pre automobilový priemysel sú naším poslaním

RIEŠENIA S PRIDANOU HODNOTOU
Guardian Automotive je viac ako len

v y t váraní a v ýrobe zariadení a nástrojov.

dodávateľ dielov. Okrem produk tov zo
skla prémiovej k valit y tiež posk y tujeme

Vďaka dlhoročnej úzkej spolupráci a

doplnkové služby s pridanou hodnotou,

skúsenostiam s OEM a zákazníkmi na

od extrúzie rohov s rovnými hranami,

trhu s autopríslušenst vom si dokážeme

letovania elek trick ých svoriek tepelných

poradiť aj s najzložitejšími technick ými

okruhov, montáže PU snímačov,

úlohami, keď že máme podporu

gélov ých snímačov, dr žiakov kamer y

rozsiahleho know-how, dokonalej

až po priľnavé povrchy, k toré slúžia pri

logistik y a detailnej kontroly k valit y.
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GUARDIAN
AUTOMOTIVE
eSHOP
Vo vzrušujúcom odvet ví priemyslu ako je
to naše prichádza k neustálym zmenám
produk tov a postupov. Z toho dôvodu
predstavujeme nové a interak tívnejšie
možnosti v y t vorenia objednávk y.
Guardian Automotive eShop umožňuje
v yberať si z našej širokej ponuk y

Spoločnosť Guardian Industries je

produk tov, kontrolovať dostupnosť

celosvetová spoločnosť, zaoberajúca

dielov a získať r ýchlu odozvu. Ďalšie

sa viacer ými oblasťami výroby so

prínosy zahŕňajú možnosť porovnať

sídlom v Auburn Hills v Michigane. Má

produk t y online, ako aj našu obsiahlu

vedúcu pozíciu vo výrobe plaveného

knižnicu fotografií, k torá pomáha k

skla a výrobkov zhotovených zo skla pre

správnemu v ýberu.

komerčné, obytné a prepravné účely,
vybavenia automobilov a v distribúcii

Ak máte nejaké otázk y, k toré náš eShop

stavebných výrobkov. Vďaka svojim

nedokáže zodpovedať, vždy môžete

výskumným a vývojovým centrám

zavolať nášmu skúsenému tímu osobnej

(Science & Technology Center for glass

ser visnej podpor y. Sme vždy pripravení

a Advanced Development Center for

vám pomôc ť.

automotive) stojí spoločnosť Guardian
na čele inovácií. SRG Global, divízia

shop.guardianautomotiveglass.com

zaoberajúca sa vybavením automobilov,
je jedným z najväčších výrobcov
moderných, vysokohodnotných náterov
na plasty.
Spoločnosť Guardian a jej dcérske
spoločnosti a pobočky zamestnávajú 17
000 osôb s prevádzkami v Európe, Afrike,
Ázii a v Severnej a Južnej Amerike.

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

Luxembursko

Nemecko

Španielsko

46530 Puzol (Valencia), Španielsko

Telefón +352 2811 1500

Telefón +49 7219 40070

Telefón +34 9467 19569

Telefón +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.
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