
BUDOUCNOST ZNAMENÁ
SAINT-GOBAIN

V roce 2015 skupina slaví 350 let své existence a stále 

existuje mnoho důvodů, proč nadále věřit v její 

budoucnost. Saint-Gobain je dnes díky svým zkušenostem 

a schopnosti neustále inovovat světovým lídrem na 

trzích habitat a v oblasti stavebnictví. Navrhuje, vyrábí 

a distribuuje vysoce výkonné stavební materiály, které 

poskytují inovativní řešení výzev růstu, energetické 

efektivity a ochrany životního prostředí. Obrat skupiny 

ročně dosahuje 42 miliard eur. Saint-Gobain působí v 64 

zemích a má téměř 190 tisíc zaměstnanců.

Více informací naleznete na
www.saint-gobain.cz

SAINT-GOBAIN GENERAL DELEGATION
Počernická 272/96, 108 03 Praha 10 - Malešice

Česká republika
Tel.: +420 296 411 777, Fax: +420 296 411 790

Pasivní Dům pro seniory v Modřicích - vítěz Building Efficiency Award 2014,  
kategorie Multi Comfort House

Cenu za nejlepší interiér roku 2014 
v soutěži Grand Prix architektů 2014 
získala prodejna Megapixel vybavená 
podhledy značky Ecophon.

Nadace Saint-Gobain (SAINT-GOBAIN 

INITIATIVES) podporuje projekty 

navržené zaměstnanci ve třech 

oblastech:

 ● podpora pracovních příležitostí pro mladé lidi,

 ● zkvalitnění či renovace sociálního bydlení 

v obecném zájmu,

 ● snižování spotřeby energie a ochranu životního 

prostředí v oblasti sociálního bydlení.

V roce 2014 jsme podpořili projekt domu na půli 

cesty Květná zahrada v Květné u Svitav. Květná 

zahrada pomáhá mladým lidem, kteří po dosažení 

zletilosti opouštějí dětské domovy nebo se díky svému 

pohnutému dětství vracejí z nápravných zařízení 

pro mladistvé nebo z výkonu trestu odnětí svobody. 

Dům na půl cesty také nabízí útočiště mladým lidem 

v obtížné životní situaci – bez přístřeší, potřebné 

pomoci a podpory.

www.kvetnazahrada.cz

V roce 2015 podpoříme stavbu azylového domu 

BabyBox, který má nabídnout matkám v tíživé situaci 

prostor, kde mohou se svým děťátkem krátkodobě 

zůstat, a tak najít čas řešit své problémy. Snahou je 

nabídnout matkám v nouzi i jinou možnost pomoci, 

než tu, že svá miminka odloží do babyboxů.

www.babybox.cz

Podporujeme 
neziskové organizace

Zajímavé 
referenční stavby

Nejvyšší referencí značky Weber je 
horní stanice lanovky na nejvyšší 

vrchol České republiky Sněžku.



 ● byla založena ve Francii v roce 1665 za vlády 

Ludvíka XIV,

 ● v roce 1684 dodala 357 zrcadel pro Zrcadlový sál 

ve Versailles,

 ● působí v Německu od roku 1853, v Itálii od roku 

1889, ve Španělsku a Beneluxu od roku 1904, 

v Brazílii od roku 1937, v USA od roku 1967, v České 

republice od roku 1992.

Víte, že skupina Saint-Gobain:

 ● vyrábí automobilové sklo pro každý druhý 

automobil v Evropě,

 ● je největším světovým výrobcem v oblasti izolačních 

materiálů, sádrokartonových konstrukcí, trubních 

systémů z tvárné litiny a lepicích materiálů na 

obklady,

 ● je největším evropským výrobcem v oblasti 

fasádních omítek,

 ● stojí u zrodu nejnovějších trendů ve výrobě, každý 

pátý produkt vyráběný v současnosti v Saint-

Gobain, ještě před 5lety neexistoval.

Skupina Saint-Gobain patří mezi 100 

nejvíce inovativních společností na světě. 

(Thomson Reuters, 2011)

Skupina Saint-Gobain patří mezi 100 

největších průmyslových korporací 

světa.

Skupina Saint-Gobain patří mezi 100 

nejlepších zaměstnavatelů.

(Universum, 2014)
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působí již od roku 1992 prostřednictvím akvizic, 

modernizací lokáních firem i výstavby závodů na 

zelené louce.

Skupinu Saint-Gobain v rámci ČR tvoří:

(údaje za rok 2014)

společností

průmyslových
závodů

zaměstnanců
téměř

mld. Kčobrat

značek

Vyrábí a zpracovává ploché sklo pro 

automobilový průmysl a pro stavebnictví.

Vyrábí vysoce výkonné materiály 

(skleněná vlákna, brusné materiály).

Vyrábí stavební produkty (izolace, fasády, 

suchá výstavba, akustické systémy, vodovodní 

a kanalizační systémy).

Distribuuje stavební materiály.

Skupina 
Saint-Gobain

Skupina 
Saint-Gobain v ČR

Oblasti aktivit 
Saint-Gobain v ČR


