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AGC PROCESSING
TEPLICE
Your partner in glazing

AGC Glass Europe představuje...

Letecký pohled na výrobní a zpracovatelské závody
AGC Flat Glass Czech

AGC Processing Teplice
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Evropský lídr ve zpracování skla
Jsme AGC Processing Teplice, vysoce výkonný podnik zabývající se zpracováním skla.
Působíme ve střední Evropě a stále častěji i na dalších evropských a zámořských trzích.
V jediném závodě jsme připraveni reagovat na rostoucí poptávku po pokročilých
řešeních na míru využívajících exteriérových i interiérových skel v oblasti stavebnictví,
dopravních prostředků a sklářského průmyslu.
V našem sídle v severočeských Teplicích již téměř 100 let budujeme a rozvíjíme
stabilní, moderní a dynamickou společnost s cílem významně přispívat k úspěchům
našich obchodních partnerů a zákazníků. Na základě přístupu orientovaného na
zákazníka, který je pro naše podnikání charakteristický, jsme pyšní na to, že můžeme
svým klientům poskytovat vynikající sklářské produkty a komplexní řešení s neustále
se zlepšující kvalitou služeb a technické podpory.

Typy skel:
škála produktů AGC

Celková výrobní plocha:
20.000 m²

Výrobní kapacita:
600.000 m² skla/rok

Maximální velikost:
6.000 mm x 3.210 mm

AGC Processing Teplice
– Komplexní technická řešení skel na míru odpovídající aktuálním trendům a potřebám našich
obchodních partnerů a zákazníků
– Vysoce kvalitní technické poradenství a projektové řízení
– Člen skupiny AGC, předního světového výrobce plochého skla
– Největší zpracovatelský závod AGC ve střední Evropě
– Produkty a služby ověřené předními společnostmi v oboru, jako jsou např. Škoda
Transportation, Alstom, Siemens, IFE nebo Bombardier
– Anglicky mluvící obchodní tým
– Pokročilé produkty, služby a technologie
– Výroba, doprava a instalace velkoformátových skel typu jumbo (6.000 mm x 3.210 mm)
– Výroba tepelně tvrzeného skla s online kontrolou anizotropie
– Hydraulické rameno a přísavkové zařízení se zdvihem až 16 m a pracovní délkou 12 m určené
pro maximální zatížení 9.000 kg
– Vlastní tým pro provádění náročných sklářských montážních prací přímo na stavbách
– Dlouhodobé zkušenosti s výrobou skel (smlouvy s vysokými požadavky na vynikající kvalitu
a technologické postupy)
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Vize, poslání a hodnoty
Řídíme se vizí GLASS+ společnosti AGC a chceme svým zákazníkům poskytnout
více než jen zpracování skla. Vždy se snažíme být pro zákazníka první volbou
a opíráme se při tom o pevné obchodní zásady, kterými jsou:
– vysoká kvalita produktů a služeb
– závazek k dokonalosti
– zdraví a bezpečnost
Čeho si vážíme
Našimi čtyřmi základními hodnotami jsou respekt, provozní dokonalost, integrita
a spravedlnost. Vážíme si svých zákazníků, zaměstnanců, partnerů a dodavatelů.
Bereme ohled na životní prostředí, uvědomujeme si své povinnosti vůči společnosti
a požadavkům právních předpisů. Naším cílem je být inovativním lídrem v zajišťování
kvality, spolehlivosti a neustálého zlepšování.
Určujícím faktorem, který nás odlišuje od ostatních, jsou naši lidé. Pracujeme jako
jeden tým, učíme se společně, pracujeme efektivně a sdílíme vzájemně své nápady
a zkušenosti, abychom dosáhli společných cílů. Se všemi jednáme stejně. Věříme,
že podpora a rozvoj našich zaměstnanců dnes nás již zítra posune blíže k úspěchu.
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Produkty a služby
Nabízíme kompletní škálu sklářských řešení na míru pro exteriérové i interiérové
aplikace a služby v oblasti technické podpory. Všechny naše moderní a pokročilé
výrobky pro stavebnictví a automobilový a sklářský průmysl jsou vyráběny v našem
zpracovatelském závodě v Teplicích.
Výroba & zpracování
– Izolační skla obchodovaná pod značkou Thermobel
– Vrstvená bezpečnostní skla (PVB, barevná PVB, Vanceva, Sentry Glass, protihluková)
– Bezpečnostní skla (proti vandalismu, proti vloupání, neprůstřelná skla, skla s ochranou proti
násilnému vniknutí, proti výbuchu a protipožární skla)
– Tepelně zpevněná skla
– Tepelně tvrzená a prohřívaná, tepelně tvrzená skla (včetně HST testu)
– Ohýbaná skla
– Skla s potiskem
– Smaltovaná skla
– Skla s protisluneční ochranou
– Dekorativní skla (lakovaná, matovaná, vzorovaná, reflexní skla a zrcadla)
– Inovativní sklářské výrobky (antireflexní skla, vyhřívaná skla, skla s LED, s FV a dalšími funkcemi)
– Řezání, opracování hran, leštění a vrtání skel
Služby
– Technické poradenství poskytované naším odborným týmem
– Projektové řízení
– Finální montáž výrobků (lepení rámů a dalšího sklářského příslušenství, konstrukční lepení s
certifikací od společnosti Dow)
– Vlastní tým s rozsáhlým know-how zajišťující mimo jiné také technicky složité a
velkoformátové instalace skel přímo na staveništi

3.210 mm / 126”

6.000 mm / 236“

6.000 mm / 236“

3.210 mm / 126”
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Technologie
Dodáváme na trh mimořádné sklářské výrobky od
jednoduchých fasádních zasklívacích panelů až po
komplexní řešení používající skla na míru pro komerční
a rezidenční sektor, to vše díky naší spolehlivé, technicky
vyspělé výrobě a technologiím zpracování skel.
Zavázali jsme se, že spolupráce s našimi obchodními
partnery a zákazníky bude probíhat v souladu
s nejnáročnějšími průmyslovými standardy. Všechny
naše sklářské produkty jsou vyráběny a zpracovávány
na strojních zařízeních od předních výrobců.
Naše technicky vyspělá strojní zařízení
– výrobní linka BENTELER na vrstvené sklo s autoklávem
Scholz,
– linky na zpracování a montáž izolačních skel LISEC, Forel
a Bystronic,
– řezací linky Bystronic a Forel,
– pece pro tepelné zpracování a ohýbání Glaston a Keraglass,
– pec TMB HST (zkoušky prohříváním),
– CNC stroje a brusky Forvet, Forel, Triulzi a Bavelloni,
– výrobní linka na smaltované sklo Thieme,
– zařízení na měření anizotropie GLASTON iLook

Urban Escape, Stockholm
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Portfolio
S mezinárodní mezioborovou klientskou
základnou jsme hrdí na to, co děláme a s kým
spolupracujeme. Zde jsou některé z projektů
realizovaných s našimi skly.
Visionary, Praha

Carlo IV Wellness & Spa Hotel, Praha

Mall of Scandinavia, Stockholm

AFI Karlín, Praha

Střížkov Metro Station, Praha

BB Centrum, Praha

Hradčanská Metro Station, Praha

Nine Elms Point, Londýn

Myslbek Shopping Gallery, Praha

V Tower, Praha

Enterprise, Praha
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Projektové řízení
Jsme hrdí na to, že při plánování, navrhování a zpracování skla poskytujeme svým
obchodním partnerům a zákazníkům individuální technickou podporu. Odborníci
v oboru zasklívání z našeho obchodního týmu jsou odpovědní za poskytování
specifických sklářských řešení investorům, architektům, projekčním kancelářím,
výrobcům fasád a zpracovatelům skel se zaměřením na pokročilé sklářské konstrukce a
systémy a další speciální exteriérové aplikace i projekty z oblasti interiérového designu.
Náš zákaznický tým nabízí personalizované řízení a správu všech projektů a zakázek
– Každý projekt je koordinován projektovým manažerem
– Plánování výroby a logistika probíhá na základě plně integrovaného ERP systému
– Každá tabule skla je opatřena vlastním štítkem s unikátním čárovým kódem pro efektivní
interní logistiku
– Efektivní tok informací v každé fázi výroby
– Možnost rezervace výrobní kapacity
– Možnost poskytování předvýrobních skladových služeb
– Technická podpora: technické listy, statické výpočty, tepelná analýza, akustické poradenství,
montážní pokyny, technická podpora pro speciální sklářské aplikace atd.
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Na lidech nám záleží
České sklo je známé po celém světě a je součástí národní hrdosti. Suroviny, kterých
je v českých zemích již celá staletí dostatečné množství, dodávají českému sklu
pozoruhodnou kvalitu, pevnost a stabilitu. Hlavním faktorem, který se zasloužil o vznik
fenoménu českého skla, jsou pověstné „zlaté české ručičky“. Preciznost v kombinaci
s řemeslným zpracováním a inovacemi řadí české skláře mezi nejlepší na světě.
Víme dobře, že úspěchy naší společnosti jsou dány našimi 200 zaměstnanci. Každý rok
se účastní více než 450 školení, která pro ně zajišťujeme, abychom našim obchodním
partnerům a zákazníkům zaručili nejvyšší kvalitu produktů a služeb.
Stejně jako oni podporují nás, abychom byli nejlepší, tak i my se stejným cílem
poskytujeme podporu jim. Od zaměstnanců skladu přes zpracovatele skla, montážní
specialisty a odborníky na architektonické sklo a projektový management pečujeme
o celý náš tým. Jsme pyšní na to, že se společnost AGC řadí mezi nejlepší zaměstnavatele
v regionu i v České republice.
AGC k vašim službám

Produkty

Online nástroje

Vzorky a mock-upy

• Produktové katalogy a letáky

• Produktový web: agc-yourglass.com

• Standardní vzorky 10 cm x 15 cm

• Technická dokumentace

• Závodní web: agc-processing.cz

• Standardní vzorky 20 cm x 30 cm

• Technické listy

• Glass configurator

• Nestandardní vzorky

• Záruční listy

• Produktový katalog

• Mock-upy

• Aplikace s referencemi
• Vizualizér stavebních skel
• Virtualizace projektů
• BIM
• Nástroj pro sledovatelnost skel
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Když dojde na kvalitu
Naší nejvyšší prioritou je kvalita, aby naši obchodní partneři a zákazníci vždy věděli,
co nakupují a jakou hodnotu jim naše produkty a služby přinesou.
Fungujeme na základě systému řízení kvality ISO 9001, v souladu s požadavky
evropských norem. Celá naše produktová řada navíc splňuje požadavky označení
CE, včetně shody s předpisy Spojeného království (Building Regulations, NHBC,
BC standards). Splňujeme také místní stavební předpisy na trzích, kam dodáváme
zboží, a rovněž individuální dohody s našimi obchodními partnery, včetně standardů
Hadamar. Splňujeme povinnosti stanovené v nařízení EU č. 305/2011 o stavebních
výrobcích. Jsme certifikovaným výrobcem protipožárních a neprůstřelných skel.
Všem našim obchodním partnerům a zákazníkům je na vyžádání k dispozici podrobná
zpráva o kvalitě výroby - poskytujeme zprávy týkající se výroby tepelně tvrzených skel
s online kontrolou anizotropie, povrchového napětí i provedených HST testů.

Certifikace
– EN 1279 a EN 12150: roční audity Ikates
– EN 14179 a EN14449: roční audity AGC (interní) a TÜV
– P-Marking (EN 1279): roční audity RISE (certifikace pro švédský trh)
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Jdeme po zelené

Řízení odpadů ve společnosti AGC Processing Teplice (tuny)

ENERGIE
1,64 %, 72 t
OSTATNÍ
0,97 %, 43 t
SKLÁDKOVOST
0,02 %, 1 t

V AGC považujeme udržitelný rozvoj za jednu z našich nejdůležitějších povinností.
Zavazujeme se, že budeme vyvíjet produkty, které přispívají k udržitelnému rozvoji,
a snižovat dopad výrobních procesů na životní prostředí. Vědomi si důležité výzvy,
které naše společnost čelí, podporujeme používání sklářských výrobků, které během
své životnosti přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů.
Zavázali jsme se, že budeme pokračovat v dlouhodobém procesu neustálého
zdokonalování za účelem zlepšování ochrany životního prostředí. To se týká
managementu i všech zaměstnanců.
Jako součást společnosti AGC Glass Europe dodržujeme všechny příslušné právní
předpisy v oblasti životního prostředí, sledujeme dopad našich aktivit a vytváříme
pokyny a akční plány k jejich snížení. Odpovědnost vůči životnímu prostředí je
součástí každodenního života společnosti AGC. To znamená racionální přístup
k využívání energie, snaha o zachování přírodních zdrojů a jasná komunikace
o našich cílech a postupech.

RECYKLACE
97,37 %
4.280 t
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Sklo v pohybu
Našim obchodním partnerům a zákazníkům poskytujeme vysoce kvalitní, celosvětově
proslulé zpracované sklo. Naše výrobky slouží stavebnímu odvětví na různých trzích
a vyváží se do více než 30 zemí nejen v Evropě.
Naše sklo naleznete po celém světě. Přestože většina našich projektů je realizována
ve střední Evropě, Skandinávii a Spojeném království, máme zkušenosti s exportem
skla také do Ruska, asijských zemí jako je Čína, Korea, Indie, Vietnam a Kambodža,
do zemí Jižní Ameriky (Brazílie, Chile), stejně jako na Blízký Východ, do oblastí severní
Afriky a do USA.

> 600.000 m²
skla vyexpedováno
za rok

> 3.000
dodávek skla
každý rok

> 1 milion km
vzdálenost, kterou
urazí naše sklo za rok

> 1.000
zákazníků
po celém světě
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T +420 417 503 246
M +420 606 690 220
processingteplice@agc.com
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www.agc-processing.cz

22

