Szklane
domy

trzymałości statycznej, jakim jest aluminium,
pozwalało na projektowanie i finalnie montaż znacznie większych powierzchni szklanych, zarówno w układach poziomych jak
i pionowych.

Od ponad 10 lat firma Alglob doskonali techniki łączenia ze sobą
szkła i metalu, tworząc w ten sposób niepowtarzalne konstrukcje.

Jakie systemy są używane w Państwa produktach?
Jeśli chodzi o ślusarkę aluminiową – wykonywana jest w belgijskim systemie REYNAERS
oraz polskim systemie YAWAL. Są to renomowani producenci, a ich produkty cechuje niezmiennie wysoka jakość, wytrzymałość oraz
estetyka. Aluminium jest materiałem konstrukcyjnym występującym w formie wielu rożnych profili i systemów o zróżnicowanym poziomie izolacji, bogatej palecie kolorów i stylów.
Jest to materiał bezpieczny i przyjazny dla
środowiska. Kolejną korzyścią płynącą z zastosowania aluminium są jego niskie wymaganie w zakresie konserwacji.

F

irma ALGLOB zajmuje się działalnością
usługową, a także produkcyjną. Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest kompleksowa obsługa w zakresie produkcji i montażu ślusarki aluminiowej oraz fasad i ścianek szklanych. Powstała w 1997 r. poznańska firma oferuje szeroki zakres usług na każdym etapie realizacji,
poczynając od konsultacji i doradztwa, po
realizację dostaw materiałów, prefabrykację
i montaż lub zlecenia kompleksowego wykonania. Wszystkie etapy rozwoju realizowane są indywidualnie lub w różnych konfiguracjach – w zależności od potrzeb klienta.
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Na coroczny przychód firmy wpływ mają trzy
grupy produktów: stolarka aluminiowa, fasady oraz ścianki szklane. W 2008 roku Alglob
uzyskał 17 mln zł. przychodu, w tym około
2,2 mln zł. zysku. W dobie spowolnienia gospodarczego, wynik ten należy uznać za bardzo dobry, biorąc pod uwagę fakt, że Alglob
wciąż dynamicznie się rozwija. Firma może
czuć się naprawdę pewnie dzięki sporemu
doświadczeniu, zdobytemu podczas realizacji spektakularnych obiektów (np. wspaniała fasada II części Starego Browaru) oraz inwencji twórczej własnego biura projektowego, którego dzieckiem jest innowacyjny system witryn szklanych Keepglass.

O tym, jak i o wielu innych kwestiach związanych z firmą Alglob można przeczytać w poniższym wywiadzie z Prezesem Tomaszem
Jagiełką:

W przypadku fasad szklanych, używamy
szkła LINIT lub PROFILIT. Jest to szkło profilowe, w kształcie ceownika, które coraz częściej wykorzystywane jest w nowoczesnej architekturze. Brak konieczności stawiania dodatkowych słupów konstrukcyjnych stwarza ogromne możliwości dla projektowania. Systemy te spełniają wszelkie wymagania dotyczące

ochrony przeciwsłonecznej, izolacyjności
cieplnej i ochrony przed hałasem przy jednoczesnym zachowaniu ogromnej elastyczności i kreatywności ich zastosowania. Dodatkowym atutem jest wysoka przepuszczalność światła – w ciągu dnia nie ma potrzeby
sztucznego doświetlania budynku.
Nasze systemy elewacyjne są tworzone
w oparciu o płyty Alucobond i Reynobond
czyli prefabrykowane panele o zróżnicowanych kształtach, które można doskonale dopasować do koncepcji architektonicznej budynku. Szeroka gama kolorów, zarówno jednorodnych, jak i metalicznych oraz efekty
fakturowe pozwalają spełnić najśmielsze wizje. Stosowane powłoki lakiernicze odznaczają się ogromną odpornością na zanieczyszczenia i warunki atmosferyczne. Zastosowanie aluminiowej elewacji nie tylko pozytywnie wpływa na estetykę ale także pomaga zapobiec utracie energii cieplnej, a także znakomicie chroni przed wilgocią i hałasem.
Ostatnią grupą produktów są witryny szklane, stosowane najczęściej w galeriach i centrach handlowych. W tym przypadku używamy autorskiego profilu KEEPGLASS. Jest to
system o specjalnej konstrukcji, pozwalający na kompensację ruchów stropów nawet do 100 mm oraz
rozwiązań

w liniach dylatacyjnych co stanowi o bezpieczeństwie użytkowania konstrukcji szklanych.
Proszę powiedzieć więcej na ten temat systemu KEEPGLASS.
System KEEPGLASS jest jedynym na rynku
polskim systemem opracowanym, zaprojektowanym i wykonanym całkowicie w Polsce. Innowacyjność systemu sprowadza się
do zwiększonego zacisku na tafli szklanej, w sytuacji kiedy warunki konstrukcyjne
obiektu nie pozwalają na postawienie przegrody szklanej, a częściowe jej podwieszenie. Zastosowana przez ALGLOB technologia pozwala na zaciskanie za formatek szkła
hartowanego o maksymalnej wysokości dostępnej na rynku polskim, tj. 4200 mm, podczas gdy rozwiązania konkurencyjne pozwalają na montaż formatek szkła o wysokości
3800 mm. Ponadto system posiada możliwość wprowadzenia energooszczędnego
źródła światła w technologii LED, co stanowi o jego wyjątkowym, innowacyjnym charakterze, nie stosowanym w tego typu wyrobach w Polsce. Przykładem niezawodności naszego systemu jest największa realizacja tego typu w Europie – Centrum Handlu
i Sztuki „Stary Browar” I i II w Poznaniu. Jest
to pierwsza realizacja szklanych witryn sklepowych z drzwiami przesuwnymi, z zastosowaniem jednego systemu, biegnących w linii najmu na długości ponad 2 kilometrów!

W jakich okolicznościach powstał Alglob?
Pomysł powstania firmy narodził się pod koniec lat 90–tych, w czasie gdy na polskim
rynku okien i drzwi dominowały niemal wyłącznie profile PCV. Zastosowanie tych profili powodowało jednak wiele ograniczeń, na
które nie było miejsca w tak dynamicznie
rozwijającej się dziedzinie, jaką jest architektura. Zastosowanie materiału o większej wyPolski Przemysł | 2

Proszę przedstawić najważniejsze nagrody
i certyfikaty przyznane Pana firmie.
ISO 9001:2000
Wdrożony został system zarządzania jakością w zakresie produkcji, montażu i sprzedaży stolarki aluminiowej. Zatwierdzono przez
jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Management Service GmbH. (Rok przyznania / wprowadzenia: 2004)
Gazele Biznesu 2008
48 pozycja w Wielkopolsce, 299 pozycja w Polsce za dynamikę rozwoju firmy na
podstawie przyrostu obrotów, osiągniętego w ciągu trzech kolejnych lat, nieskazitelną reputację, uczciwość wobec kontrahentów, pracowników, a także Skarbu Państwa.
Nagroda przyznawana przez „Puls Biznesu”.
(Rok przyznania: 2009)
Najwyższa jakość w budownictwie dla firmy

W takim razie można powiedzieć, że stawiacie na innowacje?

Jakby ocenił Pan sytuację firmy na naszym
rynku?

Nieustannie zmieniające się trendy we
wszystkich dziedzinach życia powodują konieczność opracowywania coraz to nowszych, często innowacyjnych rozwiązań,
dzięki którym dana dziedzina ma szansę rozwinąć się. ALGLOB od samego początku konsekwentnie podąża drogą rozwoju, pracując nad nowymi produktami. Potwierdzeniem tego jest m.in. nasz projekt zatytułowany „Zakup innowacyjnych technologii, maszyn i oprogramowań dla produkcji innowacyjnych rozwiązań w profilach aluminiowych
przez ALGLOB Sp. z o.o.”, złożony w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007–2013, który uzyskał pozytywną ocenę Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz dotację z Unii Europejskiej.

Zdobywane przez wszystkie lata działalności doświadczenie z pewnością procentuje. Nasz dorobek to wiele udanych realizacji, a warto zaznaczyć, że w większości produkujemy skomplikowane konstrukcje na
potrzeby dużych projektów. Dzięki temu ALGLOB posiada ugruntowaną pozycję na rynku, czego potwierdzeniem mogą być liczne
Listy Referencyjne, uzyskiwane po zakończonych realizacjach.

Co dostaje klient korzystając z oferty Państwa firmy?
Wysokie walory estetyczne produkowanego asortymentu, zgodne ze wszelkimi oczekiwaniami odbiorców, wysoką jakość produkowanego asortymentu, potwierdzoną
znikomą ilością napływających reklamacji
(wpływające reklamacje dotyczą wyłącznie
drobnych usterek), szeroki asortyment wyrobów, wykraczający poza specjalizację produkcyjną przedsiębiorstwa (dzięki współpracy z wieloma przedsiębiorstwami branży budowlanej posiadamy możliwości oferowania produktów wykraczających poza asortyment z zakresu ślusarki aluminiowej), a także
elastyczność w produkcji (dostosowanie wyrobów do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta) oraz terminowość realizacji.
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W jaki sposób udało się Państwu zdobyć
zaufanie wśród tylu klientów?
Uporem, konsekwentną pracą i nieustannym dążeniem do poprawy jakości wytwarzanych produktów. Wszystkie te elementy po raz pierwszy wyraźnie zaprocentowały podczas realizacji Centrum Sztuki i Biznesu STARY BROWAR w Poznaniu. Na 5 tygodni
przed otwarciem I części obiektu większość
zamontowanych witryn była niekompletna,
a ich montaż oparty był o błędne rozwiązania konstrukcyjne. Inwestor zaproponował
nam wówczas dokończenie rozpoczętych
przez inną firmę prac. To pozornie niemożliwe do zrealizowana zadanie, zwłaszcza dla
małej rodzinnej firmy, zakończyło się sukcesem, który zaowocował podpisaniem z Inwestorem kontraktu na Generalne Wykonawstwo wszystkich witryn sklepowych oraz zewnętrznej fasady ze szkła typu LINIT na II części obiektu.
Czy zajmujecie się także montażem?
Montaż zlecany jest doświadczonej firmie
zewnętrznej, z którą współpracujemy od

początku funkcjonowania firmy. Montażyści działają we współpracy z Koordynatorami Projektów, bazując na rozwiązaniach systemowych.
Ilu pracowników Państwo zatrudniacie?

Program „Najwyższa Jakość” organizowany
jest przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań Nad Jakością. W ramach programu nagradzane są firmy realizujące cel swego działania przez jakość produktów i usług oraz zarządzanie przez jakość (TQM - Total Quality Management). Program skierowany jest
do wyróżniających się firm, promuje przedsiębiorstwa, które chcą być konkurencyjne
na rynkach europejskich i światowych. (Rok
przyznania: 2009)
Menadżer najwyższej jakości dla Prezesa Zarządu ALGLOB Sp. z o.o.

Aktualnie ALGLOB zatrudnia 28 osób. Firma
posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, która ma duże doświadczenie
w zakresie prowadzonej działalności, doświadczonych kosztorysantów, kadrę administracyjną oraz wykwalifikowanych pracowników produkcyjno – magazynowych.

Menedżer Najwyższej Jakości jest wyróżnieniem przyznawanym przez Wielkopolskie
Stowarzyszenie Badań nad Jakością i redakcję magazynu Biznes Wielkopolska. Otrzymują je osoby, którzy swoją codzienną pracą oraz postawą przyczyniają się do promowania idei Najwyższej Jakości w swojej działalności zawodowej. (Rok przyznania: 2009)

Jakie są Państwa plany na przyszłość?

A najważniejsze Pana zdaniem realizacje?

W najbliższej przyszłości ALGLOB jeszcze
mocniej skoncentruje się na pracy badawczo – rozwojowej nad nowymi technologiami, stanowiącymi konkurencję dla rozwiązań
naszych zachodnioeuropejskich konkurentów, zarówno pod względem ceny i jakości.
Dodatkowo, jesteśmy w trakcie rozbudowy firmy. Powiększony zostanie park maszynowy (główny zakup to Centrum Obróbcze z systemem sterowania CNC). Planujemy również zakup oprogramowania do konstrukcji okien, drzwi i fasad, sterującego Centrum Obróbczym oraz wdrożenie systemu
wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, w oparciu o optymalizację procesów
biznesowych. Po zakończeniu planowanej
rozbudowy, nasze możliwości produkcyjne
wzrosną o ok. 100 %.

Wśród najważniejszych realizacji ALGLOB Sp.
z o.o. wyróżnić można:
■ STARY BROWAR; Centrum Sztuki i Biznesu
w Poznaniu: Generalny Wykonawca witryn
szklanych wraz z podkonstrukcją, dostawa
i montaż fasady szklanej z LINITU
■ POZNAŃ PLAZA; Centrum Handlowe: dostawa i montaż witryn szklanych
■ KING CROSS MARCELIN; Centrum Handlowe w Poznaniu: dostawa i montaż witryn
szklanych
■ HOSSO; Galeria Handlowa w Kołobrzegu:
Generalny Wykonawca elewacji zewnętrznej
■ DRUKARNIA; Galeria Handlowa w Bydgoszczy: Generalny Wykonawca witryn szklanych
wraz z podkonstrukcją
■ VOLKSWAGEN; Salon w Suchym Lesie: Generalny Wykonawca elewacji zewnętrznej

■ TOYOTA; ASO w Suchym Lesie i Ujściu: Generalny Wykonawca elewacji zewnętrznej
■ PORSCHE; Salony w Poznaniu i Warszawie:
dostawa i montaż przeszkleń wewnętrznych
■ LEXUS; Salony w Poznaniu i Warszawie: Generalny Wykonawca elewacji zewnętrznej
■ BMW; Salon w Poznaniu: Generalny Wykonawca elewacji zewnętrznej
■ OLYMPIC PARK; Kompleks Hotelowo –
Apartamentowy w Kołobrzegu: Generalny
Wykonawca elewacji zewnętrznej
■ AQUARIUS; Hotel SPA w Kołobrzegu: Generalny Wykonawca elewacji zewnętrznej
■ WESTPOINT BUISNESS CENTRE; Biurowiec
klasy A w Poznaniu: Generalny Wykonawca
elewacji zewnętrznej
■ PHOENIX CONTACT; Biurowiec z Halą Magazynową w Nowym Tomyślu: dostawa
i montaż żaluzji przeciwsłonecznych HUNTER DOUGLAS
■ NOVOL; Centrum Szkoleniowo – Marketingowe w Komornikach: Generalny Wykonawca elewacji zewnętrznej
■ KOMPANIA PIWIWARSKA; Siedziba Spółki
w Poznaniu: dostawa i montaż fasad szklanych
Oraz dwie niedawno zakończone inwestycje:
MALTA; Galeria Handlowa w Poznaniu: Generalny Wykonawca witryn szklanych wraz
z podkonstrukcją i GREEN POINT; Kompleks
Mieszkaniowo – Biurowy, połączony z Galerią Handlową w Poznaniu: dostawa i montaż ślusarki i fasad aluminiowych, ścian szklanych z LINITU oraz witryn szklanych
Chyba niezbyt odczuliście kryzys?
Osiągnięty w I połowie 2009 roku przychód
mógłby wskazywać, że kryzys w naszej branży nie istnieje. Co więcej sytuacja mogłaby
wydawać się lepsza jak w roku poprzednim.
Bezpośrednią przyczyną tego zjawiska jest
zakończenie kilku dużych projektów, których realizacja rozpoczęła się znacznie wcześniej, kiedy pojęcie ”kryzys” nie pojawiało się
codziennie we wszystkich mediach.
Największym dla nas zagrożeniem jest
wstrzymywanie przez Inwestorów kolejnych
dużych inwestycji, z powodu problemów na
rynku kredytów.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. ■
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