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FŐ TEVÉKENYSÉGÜNK A JÁRMŰIPARI
CSEREÜVEGEK GYÁRTÁSA

PRÉMIUM MIN ŐSÉGŰ TERMÉKEKE T
ÉS SZOLGÁLTATÁ SOK AT
KÍNÁLUNK ÜGY FELEINK SIKERES
MŰKÖDÉSÉHE Z
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A GUARDIAN AUTOMOTIVE
KIVÁLÓSÁGA KOMOLY S Z AKMAI
MÚLTR A TEKINT VISS Z A
A Guardian Automotive a járműipar

prémiumminőségű autóipari csereüvegek

kiszolgálásában több mint 80 éves

(ARG) gyártásával és forgalmazásával

tapasztalattal rendelkező és a világ egyik

foglalkozik, mindenkor biztosítva a

vezető üveggyártójaként működő

határidőre történő szállítást.

Guardian Glass társaság autóipari
tevékenységekre szakosodott üzletága.

Megoldásorientált hozzáállásunknak és
a szükséges háttérerőforrások

Az Európában több gyártóüzemmel

rendelkezésre állásának köszönhetően

valamint megbízható és hatékony

rövid idő alatt tudunk az OEM-ek

disztribúciós hálózattal rendelkező

(Original Equipment Manufacturers)

Guardian Automotive az egyetlen olyan

magas minőségi előírásainak megfelelő

európai gyártó, amely kizárólag

autóüveg megoldásokat szállítani.

„Ha jelenleg nem partnerünk, valószínűleg érdemes volna fontolóra vennie a lehetőséget.”
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Fő tevékenységünk a járműipari csereüvegek gyártása

KÖZÉPPONTBAN A Z AUTÓIPARI
C SEREÜ VEG ( ARG)
A Guardian Automotive Európa

modellekhez gyár tott termékeket

egyetlen olyan gyártója, amely kizárólag

kínálunk. A világ egyik legnagyobb

autóipari csereüvegek (Automotive

üveggyár tó társaságának tagjaként

Replacement Glass, ARG) gyártásával

jelentős szaktudással és tapasztalattal

foglalkozik. Elsődleges célunk, hogy a

rendelkezünk – amint az a járműipari

prémiumminőségű járműipari csereüvegek

cégekkel évtizedek óta együttműködő

piacának fő beszállítójaként kiemelkedő

vállalkozástól joggal elvárható.

minőségű ügyfélkiszolgálást biztosítsunk.
Gyár tóüzemeink az autóüveg-gyár táshoz
Termékpor tfóliónk ugyanolyan

kapcsoló minden folyamathoz a

dinamikusan változik és bővül, mint maga

legmodernebb gépeket és technológiai

az iparág, amelyben tevékenykedünk.

megoldásokat alkalmazzák, az OEM-ek

Amely körét folyamatosan felülvizsgáljuk

szabványainak megfelelő és kiválóságot

és az ügyféligényeknek megfelelően

garantáló minőség biztosítása

bővítjük – és kifejezetten az európai

érdekében.
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PRÉMIUMMIN ŐSÉGŰ S ZÉLVÉDŐÜ VEGEK
Minden általunk gyártott szélvédőüveg

Társaságunk más országokban

az ENSZ biztonsági üvegekről

történő forgalmazáshoz kapcsolódó

szóló EGB 43 (ECE R43) szabvány

tanúsítványokkal is rendelkezik. Az

előírásainak megfelel. A Guardian

autóipari csereüvegként gyártott

Automotive gyártótevékenysége az ECE

szélvédőüvegeink az OEM szélvédőkkel

szabványoknak megfelelő.

azonos rendszer és minőségi szabványok
szerint készülnek és a Guardian

Az európai szabványok és az USA

márkajelzését viselik. Ez igazolja, hogy

Közlekedésügyi Minisztériuma által is

a termékek megfelelnek a legmagasabb

jóváhagyottak.

minőségi és biztonsági szabványoknak.
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Fő tevékenységünk a járműipari csereüvegek gyártása

ELÉG NAGY AHHOZ, HOGY
MEGBÍZHATÓ PARTNER LEGY EN
Az európai, afrikai, ázsiai és amerikai

hatékony, rugalmas és kimagasló

piacokon is működő globális

teljesítmény biztosítását. Az erős piaci

vállalkozásként a Guardian Automotive

pozíció mellett a megbízhatóság és

hozzáadott értéket teremt ügyfelei

rugalmasság teszi Ön számára is ideális

számára – és rendelkezik a megfelelő

partnerré a Guardian Automotive-ot.

háttérerőforrásokkal és szaktudással
ahhoz, hogy az ügyfelek megbízható és

Termékeink minden minőségi

hosszú távú üzleti partnere legyen.

és biztonsági előírásnak
megfelelnek, garantálva megfelelő

Minden ügyfelünkkel szorosan

felhasználhatóságukat és

együttműködve teremtünk hozzáadott

megbízhatóságukat. A Guardian

értéket az ügyfél, a Guardian és az

Automotive a járműipari eredeti

egész társadalom számára. A Guardian

alkatrészgyártók számára kötelező és

Glass minden létesítményében, minden

a csereüveg-gyártók számára ajánlott,

folyamathoz és termékhez kapcsolódóan

legszigorúbb minőségbiztosítási

világszerte elsődleges prioritásként kezeli

tanúsítványok – ISO 9001: 2008 és ISO-TS

a minőségi szabványoknak megfelelő,

16949: 2009 – szerint működik.
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ELÉG KIC SI AHHOZ, HOGY MINDEN
ÜGY FÉLRE FIGY ELME T FORDÍTSON
Ebben a piaci szegmensben a

Spanyolországban (Llodio és Valencia),

gyorsaság elsődleges szempont, és

valamint egy központi raktárral

társaságunk rendelkezik a szükséges

Karlsruhéban, Németországban, amelyek

erőforrásokkal és létesítményekkel

kielégítik mind a helyi, mind a regionális

ahhoz, hogy teljesítse – sőt felülmúlja

európai ügyfeleket, kiszolgálva a

– az ügyfelek elvárásait, függetlenül

viszonteladókat és a szerelőműhelyeket is.

attól, hogy nagykereskedőkről, önálló
szerelőműhelyekről vagy forgalmazókról

Elkötelezett európai gyártóüzemeinknek,

van-e szó, és függetlenül attól, hogy az

modern logisztikai hálózatunknak és

adott ügyfél egyetlen darab vagy egy

a régiót lefedő hatékony disztribúciós

teljes konténernyi szélvédőt rendel-e.

szolgáltatásainknak köszönhetően rugalmas
gyártást, gyors szállítást és maximális

A Guardian Automotive jelenleg

megbízhatóságot kínálunk – rendeléseink

két gyártóüzemmel rendelkezik

98,5 százalékát határidőre teljesítjük.
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Fő tevékenységünk a járműipari csereüvegek gyártása

„ERŐS ÜZLETI HÁTTÉR,
KOMOLY SZAKMAI
TAPASZTALAT ÉS ELKÖTELEZETT
ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG RÉVÉN
HOZZÁADOTT ÉRTÉKET,
MEGBÍZHATÓSÁGOT ÉS
RUGALMASSÁGOT KÍNÁLUNK
ÜGYFELEINK RÉSZÉRE.”
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ELÉG ERŐS AHHOZ, HOGY HOZZÁJÁRULJON
AZ ÜGYFELEK SIKERES MŰKÖDÉSÉHEZ

Sikeres működésünket az európai piac

technológiákkal tudunk dolgozni,

számára fejlesztett, széles termékskála

amelyek a világ számos ikonikus épületén

mellett komoly tapasztalattal

visszaköszönnek – például a világ

rendelkező munkatársaink biztosítják.

legmagasabb épületén, a Burj Khalifa

Szaktudásuknak és rugalmasságuknak

tornyon az Egyesült Arab Emírségekben,

köszönhetően társaságunk ügyfél-

és a La Cité du Vin Bordeaux-i épületén

elégedettségi mutatói rendkívül

Franciaországban.

magasak.
Emellett minden tevékenységünk mögött
A Guardian Glass részeként

ott áll a Guardian Industries kiterjedt

ugyanazokkal az üveggyártási és bevonat

R&D és műszaki támogató részlege.
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Fő tevékenységünk a járműipari csereüvegek gyártása

ÉRTÉKN ÖVELT MEGOL DÁ SOK
A Guardian Automotive több mint

A z OEM cégekkel és az

egyszerű alkatrész-beszállító. A prémium

utángyár tot t termékkel dolgozó

minőségű üvegtermékek mellett,

ügy felekkel foly tatot t sokéves,

kiegészítő, ér téknövelt szolgáltatásokat

szoros együt tműködésnek és az

kínálunk ügyfeleink részére – többek

ebből származó tapasz talatoknak

közt egyenes vonalú sarkok préselése,

köszönhetően a technikailag

termikus áramkörök elektromos

legkomplexebb feladatokat is meg

csatlakozóinak forrasztása, PU szenzorok,

tudjuk oldani – komoly szak tudásunknak,

gél szenzorok, kameratar tók és öntapadó

kiváló logisz tikai hát terünknek és

profilok felszerelése, berendezések és

szigorú minőségellenőr zésünknek

eszközök ter vezése és gyár tása.

köszönhetően.
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GUARDIAN
AUTOMOTIVE
eSHOP
Izgalmas és folyamatosan fejlődő
iparágunkban a termékek és folyamatok
szünet nélkül változnak. Ezért új és
interaktívabb rendelési módszert vezetünk
be. A Guardian Automotive eShop

A Guardian Industries szerteágazó

elnevezésű online rendelőportálon az

termékskálával rendelkező, globális

ügyfelek könnyen és gyorsan megtalálják

társaság. Székhelye Auburn Hills,

széles termékkínálatunkból az őket

Michigan. A társaság nemzetközi téren

érdeklő tételeket, ellenőrizhetik azok

is vezető helyet foglal el a kereskedelmi

rendelhetőségét – illetve kérdéseikre és

és lakóépületekhez, belsőépítészeti

rendeléseikre gyors választ kaphatnak. Az új

alkalmazásokhoz, szállítási és műszaki

rendszer emellett lehetővé teszi a termékek

üvegfelhasználáshoz és járművekhez

online összehasonlítását és a fényképek

gyártott síküveg, speciális üveg és

alapján a megfelelő termék kiválasztását.

feldolgozott üvegtermékek terén. Az olyan
kutató- és fejlesztő központjaival, mint

És ha a keresett terméket nem találja az

az Üvegipari Tudományos & Technológiai

eShop-ban vagy bármilyen egyéb kérdése

Központ, és az előrehaladott Autóipari

van, tapasztalt szakértőinket bármikor

Termékfejlesztő Központ, a Guardian az

felhívhatja. Bármikor állunk rendelkezésére.

innováció élvonalát képviseli. A gépjármű
burkolatok gyártására szakosodott

shop.guardianautomotiveglass.com

vállalatcsoportja, az SRG Global, a
műanyag felületeken akalmazott fejlett,
nagy értékű bevonatok terén a világ egyik
legnagyobb gyártójának számít.
Az Észak-Amerikában, Európában, DélAmerikában, Afrikában, Közel-Keleten
és Ázsiában is megtalálható Guardian
és kapcsolt vállalkozásai 17 000 embert
foglalkoztatnak.

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

Luxemburg

Németország

Spanyolország

46530 Puzol (Valencia), Spanyolország

Telefonszám +352 2811 1500

Telefonszám +49 7219 40070

Telefonszám +34 9467 19569

Telefonszám +34 96 1421 879

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

Výrobky uvedené v tomto dokumente sú predávané v súlade so štandardnými podmienkami predaja spoločnosti
Guardian a inými platnými písomnými zárukami. Je povinnosťou zákazníka overiť si, že výrobky sú vhodné na plánované
použitie v súlade s platnou legislatívou a nariadeniami. Pre získanie príslušných informácií o manipulácii a zhotovení a pre
najaktuálnejšie informácie o produktoch kontaktuje miestneho zástupcu spoločnosti Guardian.
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