Producent
szyb zespolonych
i szkła specjalnego

Spis treści

3

Ważne daty z historii firmy EFFECT GLASS

4

EFFECT GLASS dziś

6

Polityka jakości

7

Logistyka

8

EFFECT GLASS S.A. w liczbach

9

Szyby zespolone

10

Szyby specjalne Effector Special Effect

11

Potencjał technologiczny

12

Technologia Lisec

13

Technologia Glaston Tamglass

14

Linia do emaliowania szkła

15

Technologia Waterjet

3

Ważne daty z historii
firmy EFFECT GLASS

1995 r.
2002 r.
2003 r.
2006 r.
2007 r.
2011 r.
2013 r.

2014 r.

- rozpoczęcie działalności produkcyjnej, specjalizującej się w przetwórstwie szkła budowlanego
i produkcji szyb zespolonych w ramach firmy EFFECTOR S.A.
- pozyskanie kolejnej linii do rozkroju szkła, w pełni automatyczną linię do zespalania oraz najnowszej
generacji zasypywarkę sita molekularnego i giętarkę do ramek dystansowych.
- oddanie do użytku nowej hali produkcyjnej, o powierzchni blisko 2000 m2.
- otwarcie drugiego zakładu produkcyjnego w Starogardzie Gdańskim, obsługującego klientów
z północnych regionów Polski.
- powołanie do istnienia firmy EFFECTOR II S.A., jako samodzielnego i niezależnego podmiotu
gospodarczego.
- powstanie firmy EFFECT GLASS S.A. oraz wprowadzenie nowego systemu identyfikacji wizualnej
i dalszy rozwój przedsiębiorstwa.
- wybudowanie i uroczyste otwarcie EFFECT GLASS S.A. w Wędkowach k. Tczewa; prowadzenie
inwestycji w kieleckim zakładzie EFFECT GLASS. W ich wyniku park maszynowy powiększył się
o nowy piec Glaston 2800x6000 oraz linię do emaliowania szkła i sitodruku. We wrześniu 2013 r.
zakończono montaż linii do rozkroju szkła laminowanego VSG oraz VSG z powłoką LE oraz
automatycznej linii do zespalania, o maksymalnych wymiarach 3000 mm x 6000 mm.
- w kwietniu zakończono montaż pieca do hartowania szkła Glaston Tamglass FC500 w Wędkowach.
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EFFECT GLASS dziś

EFFECT GLASS S.A. to producent wysokiej jakości szyb zespolonych oraz szkła
hartowanego o doskonałych walorach użytkowych. Spółka dysponuje jednym
z najnowocześniejszych parków maszynowych w Polsce, opartym na zaawansowanych
rozwiązaniach technologicznych.
Firma istnieje od 1995 roku. Posiada dwa zakłady produkcyjne: w Kielcach
i w miejscowości Wędkowy koło Tczewa. Dzięki zautomatyzowanemu procesowi
produkcji,

wysoko

sprawdzonych

wykwalifikowanej

dostawcach,

obecne

kadrze

oraz

możliwości

bazowaniu
produkcyjne

na

najlepszych,

obu

zakładów

przekraczają kilkadziesiąt tysięcy sztuk szyb zespolonych dziennie. Potencjał firmy
i

kompetencje

obsługi klientów.

pracowników

umożliwiają

utrzymanie

najwyższego

standardu
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EFFECT GLASS dziś

EFFECT GLASS S.A. posiada innowacyjny, zintegrowany system komputerowy, obsługujący
kompleksowo wszystkie obszary działalności spółki, począwszy od przyjęcia zamówienia,
przez cały cykl produkcyjny, na pakowaniu i spedycji wyrobów gotowych kończąc.
EFFECT GLASS S.A. podczas produkcji wykorzystuje szkło najbardziej renomowanych
koncernów, m.in. takich jak PILKINGTON, SAINT-GOBAIN, GUARDIAN, AGC. Wszyscy
główni dostawcy posiadają wdrożone systemy zapewnienia jakości serii ISO 9000.
Produkty wytwarzane przez EFFECT GLASS są firmowane przez markę EFFECTOR.
Posiadają wszelkie wymagane świadectwa badań oraz stosowne certyfikaty Instytutu Szkła
i Ceramiki, a potwierdzeniem ich wysokiej jakości oraz rzetelnej obsługi Klientów jest posiadanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Normą PN - EN ISO 9001:2009.
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Polityka jakości

Nadrzędną wartością dla firmy EFFECT GLASS S.A. jest spełnienie oczekiwań Klientów
w zakresie najwyższej jakości oferowanych produktów, profesjonalnej obsługi oraz
terminowości dostaw z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo
pracy. W realizacji wymienionych celów pomaga nam - nieustannie doskonalony - System
Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009.
Powyższe wartości realizujemy m.in. poprzez:
•
•
•
•
•

systematyczne wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz
bezpieczeństwa pracy,
określenie, bieżące monitorowanie oraz optymalizację wszystkich zidentyfikowanych w firmie procesów,
ciągłe doskonalenie skuteczności Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz BHP
respektowanie obowiązujących wymogów i przepisów prawa w zakresie jakości, ochrony
środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, pozostałych przepisów prawa regulujących działalność
spółki oraz innych mających zastosowanie wymagań.
minimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko, w szczególności poprzez zapobieganie
zanieczyszczeniom oraz zmniejszanie ilości odpadów,
podnoszenie kwalifikacji Pracowników oraz poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy.
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Logistyka

Globalizacja rynku oraz dynamiczne zmiany, zachodzące w technikach komunikacji
powodują nieustanne wysiłki przedsiębiorstwa Effect Glass, zmierzające do optymalizacji terminów i jakości dostaw. Sprawne zarządzanie procesami logistycznymi, umiejętne
wykorzystanie dostępnych instrumentów sterujących tymi procesami oraz obserwowanie
parametrów związanych z kosztami to niezbędne elementy wpływające na utrwalenie
przewagi konkurencyjnej Spółki.
Firma Effect Glass realizuje dystrybucję produktów w oparciu o własne centra logistyczne,
zlokalizowane w Kielcach oraz Wędkowach. Spółka dysponuje własną, nowoczesną flotą
ponad 150 samochodów dostawczych o łącznej ładowności przekraczającej ponad
1000 ton. Jednocześnie od lat współpracujemy z wiodącymi przedsiębiorstwami,
specjalizującymi się w spedycji krajowej oraz międzynarodowej.
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EFFECT GLASS S.A.
w liczbach

2,2 mln m²
88 000 m2
400 osób
ponad 150
10
ponad 500 000

- wielkość produkcji szyb w zakładach produkcyjnych w Kielcach i w Wędkowach
- tyle wynosi łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych
- liczba zatrudnionych pracowników
- ilość samochodów dostawczych w firmowej flocie transportowej
- ilość linii technologicznych do cięcia i zespalania szkła
- liczba zadowolonych klientów, których ilość rośnie z każdym dniem

EFFECT GLASS jest sponsorem klubu EFFECTOR KIELCE, grającego
w siatkarskiej ekstraklasie - PlusLidze.

9

Szyby zespolone

EFFECT GLASS S.A. to producent wysokiej jakości szyb zespolonych, wykorzystywanych na
szeroką skalę w budownictwie oraz dekoracji wnętrz, takich jak:
•

szyby ciepłochronne EFFECTOR THERM EFFECT

•

szyby laminowane EFFECTOR LAMINO EFFECT

•

szyby dźwiękochłonne EFFECTOR RELAX EFFECT

•

szyby przeciwsłoneczne EFFECTOR SUN EFFECT

•

oraz szyby dekoracyjne EFFECTOR BEAUTY EFFECT

Firma oferuje także różne rodzaje szkła z powłoką antyrefleksyjną.
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Szyby specjalne
Effector Special Effect

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, firma EFFECT GLASS posiada
również w swojej ofercie szkło specjalne:
•
•
•
•
•
•
•
•

szkło hartowane,
szkło z powłoką antyrefleksyjną AR,
szkło kuloodporne,
szkło ognioodporne (klasa E, EI),
szkło z otworami i wycięciami,
szkło dekoracyjne - ornamentowe,
szkło gięte,
szkło emaliowane, wytwarzane przy pomocy walca, co umożliwia nałożenie farby
o zmiennej grubości na poszczególne kształty i figury oraz wykonanie elementów
nieprzeziernych, w różnorodnej kolorystyce. Szkło emaliowane produkowane metodą
sitoduku ma duże walory użytkowe - jest szkłem bezpiecznym, odpornym na warunki
atmosferyczne i cenionym ze względu na dekoracyjny charakter.
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Potencjał
technologiczny

EFFECT GLASS S.A. w dwóch zakładach produkcyjnych (w Kielcach oraz w Wędkowach)
dysponuje łącznie 10 liniami technologicznymi do produkcji szyb zespolonych,
w tym liniami do zespalania szkła o wymiarach wielkogabarytowych, trzema piecami do
hartowania szkła: marki Glaston Tamglass i Lisec, liniami do emaliowania szkła za pomocą
walca i sitodruku oraz nowoczesnym centrum obróbki mechanicznej szkła. Spółka
produkuje kilkaset tysięcy sztuk szyb zespolonych tygodniowo.
Dzięki posiadanemu kapitałowi produkcyjnemu oraz intelektualnemu EFFECT GLASS
jest przedsiębiorstwem innowacyjnym i efektywnym, zdolnym do szybkich zmian
i nieustannego rozwoju. Wytworzona wewnątrz organizacji przewaga konkurencyjna,
oparta na wartościach intelektualnych, takich jak wiedza i doświadczenie, umożliwia
firmie zdobycie i utrzymanie wysokiej efektywności w długim okresie oraz oferowanie
wyrobów na najwyższym światowym poziomie.
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Technologia Lisec

Hartowanie szkła w zakładzie produkcyjnym Effect Glass, odbywa się w technologii
firmy LiSEC – światowego lidera w zakresie urządzeń wytwarzających szyby zespolone
oraz szkło hartowane. Podczas procesu tafla szkła jest oparta pod odpowiednim kątem
na poduszce powietrznej, a nie na rolkach, jak to ma miejsce w tradycyjnym piecu.
Dzięki temu wyeliminowany zostaje problem falowania szkła, zniekształcającego obraz.
Możliwości produkcyjne - technologia Lisec
Rodzaj szkła

Zakres grubość szkła
[mm]

Minimalne wymiary
szkła [mm]

Maksymalne wymiary
szkła [mm]

esg

2 – 8

18 0 x 50 0

170 0 x 50 0 0

TVG

2 – 8

18 0 x 50 0

170 0 x 50 0 0
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Technologia Glaston Tamglass

Najistotniejsze cechy tej technologii to optymalizacja kosztów produkcji, w tym kosztów
energii, wysoka jakość produktów finalnych oraz większa efektywność przy hartowaniu
szkła z miękką powłoką. W piecu do hartowania Glaston Tamglass FC 500 producent
wytwarza szkło hartowane w tradycyjnej technologii.
Możliwości produkcyjne – technologia Glaston
Rodzaj szkła

Zakres grubość szkła
[mm]

Minimalne wymiary
szkła [mm]

Maksymalne wymiary
szkła [mm]

esg

3, 8 – 19

10 0 x 250

28 0 0 x 6 0 0 0

TVG

3, 8 – 10

20 0 x 450

28 0 0 x 6 0 0 0

TVG LE

3, 8 – 8

20 0 x 450

28 0 0 x 6 0 0 0
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Linia do emaliowania szkła

Szkło emaliowane podobnie jak szkło hartowane jest szkłem bezpiecznym, produkowanym
przy pomocy walca lub metodą sitodruku. Firma Effect Glass dysponuje dwoma
rodzajami walców: 25 bruzd/cal, który służy do nanoszenia cieńszych warstw emalii oraz
55 bruzd/cal - do nakładania grubszych warstw emalii, wykonywania elementów
nieprzeziernych, w różnorodnej kolorystyce. Wytwarzanie szkła emaliowanego metodą
sitoduku polega na nanoszeniu farby ceramicznej przy pomocy sita. Następnie szkło
zostaje poddane suszeniu oraz procesowi hartowania.
Możliwości produkcyjne - technologia Lisec
Rodzaj szkła
Szkło emaliowane
(metodą walca)
Szkło emaliowane
(metodą sitodruku)

Zakres grubość szkła
[mm]

Minimalne wymiary
szkła [mm]

Maksymalne wymiary
szkła [mm]

2 – 19

10 0 x 30 0

18 0 0 x 6 0 0 0

3 – 19

20 0 x 30 0

18 0 0 x 320 0
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Technologia Waterjet

W zakładzie EFFECT GLASS przed procesem hartowania do cięcia szkła wykorzystywana jest
technologia Waterjet. Polega ona na cięciu szyby strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Taka obróbka ma wiele zalet: należy do szybkich, a jednocześnie najdokładniejszych
technologii. Pozwala na wycinanie otworów o dowolnych kształtach, a krawędź szyby po
cięciu najczęściej nie wymaga już żadnego dodatkowego wykończenia. Za pomocą technologii Waterjet można wykonywać obróbkę krawędzi szkła, w postaci szlifu trapezowego lub
tzw. szlifu ‘c-kant’. Na uwagę zasługuje fakt, że metoda jest przyjazna środowisku, elastyczna,
a także umożliwia optymalizację ilości wykorzystywanego materiału.
Możliwości produkcyjne – technologia Waterjet
Zakres grubość szkła
[mm]
3 – 19

Minimalne wymiary
szkła [mm]
20 0 x 30 0

Maksymalne wymiary
szkła [mm]
18 0 0 x 320 0
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EFFECT GLASS S.A.
Siedziba Spółki:
ul. Hauke Bosaka 2, 25-214 Kielce
tel. +48 41 348 20 70; fax +48 41 348 20 80
e-mail: kielce@effectglass.eu
e-mail: szyby@effectglass.eu
Oddział Spółki:
Wędkowy, 83-115 Swarożyn
tel. +48 583 511 107; fax +48 583 511 105
e-mail: wedkowy@effectglass.eu
www.effectglass.eu

