SAINT-GOBAIN
Grupa Saint-Gobain to światowy lider na rynku budownictwa. Projektuje, wytwarza i dystrybuuje materiały
budowlane, dostarczając innowacyjne rozwiązania i produkty, będące odpowiedzią na największe
wyzwania naszych czasów: oszczędność energii oraz ochrona środowiska.
Od swojego powstania w 1665 roku Grupa Saint-Gobain prężnie rozwija się na arenie międzynarodowej
nieustannie udowadniając, że świat nie ma granic. Saint-Gobain działa w ponad 60. krajach na całym
świecie, jest jedną ze 100 największych międzynarodowych grup przemysłowych oraz jedną ze 100
najbardziej innowacyjnych firm na świecie.
Saint-Gobain rozwija własną bazę badawczo-naukową oraz współpracuje z prestiżowymi laboratoriami
badawczymi oraz uczelniami naukowymi na całym świecie. Opracowuje nowatorskie rozwiązania, dzięki
którym domy stają się bardziej komfortowe, bezpieczniejsze i przyjazne środowisku. O tym, jak dużą wagę
w Saint-Gobain przykłada się do innowacyjności i rozwoju, najlepiej świadczy fakt, że co czwarty ze
znajdujących się obecnie w ofercie Grupy produktów, pięć lat temu jeszcze nawet nie istniał. Wspierając
ciągły rozwój technologiczny Saint-Gobain przeznacza około 400 mln euro rocznie na prace swoich
ośrodków naukowo-badawczych.
W Polsce Grupa Saint-Gobain działa od ponad 20 lat. Jest jednym z największych inwestorów
zagranicznych. Zatrudnia 7000 osób, posiada 25 fabryk oraz 60 punktów dystrybucji budowlanej. Polska
stanowi główną bazę rozwojową dla działalności Grupy w Europie Środkowo-Wschodniej.
Nawiązując współpracę z Ambasadą Francuską w ramach konkursu ECO-MIASTO, Saint-Gobain ma na
celu zachęcenie do wdrażania dobrych praktyk w zakresie efektywności energetycznej budynków oraz
poszanowania środowiska i polepszania jakości życia mieszkańców.
O SAINT-GOBAIN: Saint-Gobain tworzy, produkuje i dystrybuuje materiały i rozwiązania mające ważny
wpływ na jakość życia codziennego każdego z nas oraz na naszą wspólną przyszłość. Można je znaleźć
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infrastrukturalnych oraz w wielu zastosowaniach przemysłowych. Zapewniają komfort, wytrzymałość i
bezpieczeństwo oraz stanowią odpowiedź na wyzwania naszych czasów, takie jak ekologiczne
budownictwo, oszczędne gospodarowanie zasobami oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
Światowy lider w dziedzinie zrównoważonego budownictwa. Wartość przychodów ze sprzedaży w 2016
roku: 39,1 mld EUR. Działamy w 67 krajach świata. Zatrudniamy ponad 170 000 pracowników.
W Polsce Grupa-Saint-Gobain obecna jest od ponad 20 lat. Nad Wisłą mamy 25 zakładów i zatrudniamy
7000 pracowników. Wartość obrotów Saint-Gobain w Polsce w 2016 roku wyniosła 4,3 mld PLN. Więcej
informacji na temat Saint-Gobain znaleźć można na stronach www.saint-gobain.com, www.saint-gobain.pl
oraz na kontach Twitter @saintgobain_pl i Facebook ”Odkryj Siebie z Saint-Gobain”.

