
Daria Drewek, NOVOL:  
– Działacie w branży już po-
nad 100 lat. Czym możecie 
się pochwalić z perspekty-
wy tych lat?

Wojciech Kuklicz: – Pil-
kington zajmuje się produkcją 
szkła od 1826 roku. W roku 
2006 firma została przejęta 
przez japoński koncern NSG 
Group. W Polsce grupa repre-
zentowana jest przez trzy spół-
ki, które zajmują się produkcją 
i przetwarzaniem szkła. Marka 
Pilkington została zachowana 
jako nazwa produktów grupy 
przeznaczonych dla przemysłu 
budowlanego i motoryzacyj-
nego. Grupa NSG jest obecnie 
jednym z największych świato-
wych producentów szkła i pro-
duktów szklanych, działającym 
w dwóch podstawowych sek-
torach: motoryzacyjnym (rynek 
części oryginalnych i zamien-
nych) oraz w obszarze szkła 
technicznego i architektonicz-
nego, które obejmują szkło 
i produkty szklane do budyn-
ków nowych i poddawanych re-
nowacji, szeroką gamę produk-
tów o wartości dodanej, a także 
zaawansowane produkty dla 

Szklane inspiracje  
w technologii NOVOL

NOVOL Z WIZYTĄ U… PRODUCENTA 
SZYB ZESPOLONYCH

Gościmy w siedzibie lidera w produkcji szyb 
zespolonych w Polsce – firmie Pilkington IGP, 
Oddział w Białymstoku. Mamy przyjemność 
rozmawiać z Wojciechem Kukliczem, 
kierownikiem produkcji i sprzedaży metalowej. 

technologii informatycznych 
i komunikacyjnych, zastoso-
wań technicznych i energetyki 
słonecznej. 

– NSG Group działa na 
czterech kontynentach, 
produkcja odbywa się w 28 
krajach. Marka Pilkington 
kierowana jest do odbiorcy 
krajowego?

– Pilkington jest producen-
tem szyb zespolonych, szkła 
hartowanego, szkła emalio-
wanego, szkła z sitodrukiem 
i zajmuje się szeroko pojętym 
przetwórstwem szkła oraz jego 
dystrybucją. Szkło float wy-
produkowane w Sandomierzu 
i przetworzone w polskich za-
kładach Pilkington IGP, spotkać 
można w realizacjach w całej 
Europie. 

Od 1993 roku należy do 
nas dawna Huta Szkła Okienne-
go „Sandomierz”. W 2011 roku 
zrealizowaliśmy największą in-
westycję – nowoczesną fabry-
kę Pilkington Automotive Po-
land. Produkujemy tam przede 
wszystkim szyby przednie la-
minowane, w tym szyby do sa-
mochodów ciężarowych, takich 
marek jak MAN, DAF, Mercedes 
i Volvo. Fabryka w Chmielowie 
otrzymała tytuł największej in-
westycji zagranicznej w Polsce 
2011 r. przyznany przez Polską 
Agencję Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych.

Zatrudniamy ponad 4000 
osób w blisko dwudziestu lo-
kalizacjach na terenie całego 
kraju. Nasze szyby znajdują się 
w co czwartym oknie w Polsce, 
a z zakładów w Sandomierzu 
i Chmielowie wyjeżdża rocz-
nie 10 milionów szyb samo-
chodowych, przeznaczonych 
dla prawie wszystkich marek 
samochodów, zarówno osobo-
wych, dostawczych, jak i spe-
cjalistycznych. Ostatnie lata to 
czas intensywnego rozwoju 
i inwestycji, nie tylko w infra-
strukturę, ale również w au-
tomatyzację i robotyzację linii 
produkcyjnych.

– Konkurujecie dziś naj-
większymi graczami na 
rynku, gdzie tkwi potencjał 
Waszej marki?

– Naszym celem jest wpro-
wadzanie innowacji, dzięki 
którym stajemy się zaufanym 
partnerem we wszystkich ob-
szarach, w których działamy. 
Stosowane przez nas techno-
logie, np. Float wynaleziona 
przez Sir Alastaira Pilkingtona 
w 1952 roku jest obecnie świa-
towym standardem produkcji 
najwyższej jakości szkła pła-
skiego. Firma, jako pierwsza na 
świecie, wyprodukowała szkło 
samoczyszczące Pilkington 
Activ™ o podwójnym działa-
niu. Unikalne działanie powłoki 
wykorzystuje siły przyrody do 
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oczyszczania szkła z zanieczysz-
czeń organicznych, dzięki cze-
mu okna prezentują się lepiej.   

NSG Group jest lide-
rem w badaniach nad rozwo-
jem szyb ognioodpornych 
i ognioochronnych. W ofercie 
znajduje się unikalny asorty-
ment produktów, które zo-
stały przebadane zarówno 
pod względem ognioodpor-
ności, jak i bezpieczeństwa. 
Grupa NSG w Polsce uhonoro-
wana została tytułem Etycznej 
Firmy 2018 roku w konkursie 
organizowanym przez redak-
cję dziennika „Puls Biznesu”.   
Standardy pracy zawsze były 
ważne dla naszej firmy, a w dzi-
siejszym, trudnym dla praco-
dawców czasie, mogą stanowić 
istotną przewagę. Elementy, 
na które pracownicy zwracają 
uwagę, to nie zawsze są spra-
wy wielkie i systemowe. Sza-
cunek, zainteresowanie czło-
wiekiem, przestrzeganie zasad, 
życzliwość, to niezbędne mini-
mum, chociaż wcale niełatwe 
do osiągnięcia. 

– Jakie macie plany na przy-
szłość, jak zamierzacie utrzy-
mać wzrost sprzedaży?

– Naszym głównym celem 
jest wprowadzenie innowacyj-
nych produktów na rynek, tak 
aby stać się liderem we wszyst-
kich obszarach, w których dzia-
łamy. Obecnie w Polsce grupa 
NSG wzmacnia swoje możli-
wości produkcyjne poprzez in-
westycje. W ostatnim okresie 
otworzono zakład produkcyj-
ny w Białymstoku, koszt tego 
przedsięwzięcia wyniósł około 
9 mln euro. Na tym jednak nie 
kończy się wzmacnianie moż-
liwości produkcyjnych, ponie-
waż w ciągu najbliższych kilku 
miesięcy zostanie uruchomiony 
piec hartowniczy. 

– Od kiedy współpracujecie 
z firmą NOVOL, w jakim 
zakresie?

– O ile dobrze pamiętam, 
początki naszej współpracy 

to rok 2012. Systemy lakierni-
cze NOVOL stosujemy do wy-
malowań stojaków służących 
do transportu i przenoszenia 
szyb zespolonych. Są to głów-
nie gruntoemalie poliuretano-
we i alkidowe – Basic 220 oraz 
Novorust 2550. Zalecane jako 
warstwa nawierzchniowa bez 
konieczności aplikacji gruntów, 
bardzo dobrze sprawdzają się 
w naszym zakładzie. Korzysta-
my także z systemu alkidowego 
składającego się z jednoskład-
nikowego podkładu Protect 
371 oraz emalii Novotec 3190 
w połysku.

– Panie Wojciechu, jak oce-
nia Pan jakość produktów 
oraz serwis NOVOL?

– Jakość produktów jest na 
wysokim poziomie, potwier-
dzają ten fakt nasze analizy 
długości życia produktu, któ-
rym jest stojak transportowy. 
Jak dobrze wiemy, koszty lo-
gistyczne w obecnych czasach 
są wysokie, aby je ograniczać 
nasze opakowania muszą wy-
trzymać jak najdłużej. Głównym 
niekorzystnym czynnikiem, któ-
ry wpływa długofalowo na wy-
trzymałość jest korozja, a więc 
naszym głównym celem jest jak 
najskuteczniejsze zabezpie-
czenie konstrukcji i tu produk-
ty marki Novol sprawdzają się 
doskonale. 

– Co wyróżnia NOVOL  
na tle konkurencji?

– W naszym przypadku, za-
nim podejmiemy współprace 
z dostawcą, musi on przejść 
szereg audytów i udowodnić 
nam, że jest w stanie zapew-
nić jakość, cenę oraz termino-
wość na satysfakcjonującym 
poziomie. W przypadku firmy 
NOVOL głównymi czynnikami 
sukcesu jest sprawna obsługa 
klienta oraz szybkość dostaw. 
Nasza współpraca przebiega 
sprawnie od 2012 roku i liczy-
my, że nic się nie zmieni przez 
najbliższe kilka, a może nawet 
kilkanaście lat.                      
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