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Gebouw 4 op St 

Pauls Square, 

Liverpool met 

SunGuard SN70. 
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Guardian voor het eerst deelnemer Glasstec

De feestavond steevast op donderdag in Düsseldorf is er nog steeds, maar deelname van 

Guardian aan de Glasstec door middel van een standpresentatie is nieuw. Het Amerikaanse bedrijf 

met fabrieken in heel Europa waaronder drie in Luxemburg, beseft dat het haar afnemers in deze 

tijd moet ondersteunen in de communicatie naar eindgebruikers. De ‘branding’ is reeds in 2005 in 

gang gezet, maar pas het laatste jaar zien we de naam van Guardian steeds vaker terugkomen in 

de media. Alle reden voor een rondje op de stand en een bezoek aan Guardians eerste Europese 

fabriek in Bascharage. ‘Van commodity naar added value’.

naar added value’
‘Van commodity 

 BEDRIJF  MArco groothoff

Het moet al weer twintig jaar terug 

zijn dat Jaap de Nijs, de Nederlandse 

technicus in dienst van Guardian, ons 

rondleidde door de fabrieken van Ba

scharage en Dudelange in het zuiden 

van Luxemburg. Toen stonden de ge

bouwen nog in ‘the middle of nowhere’, 

inmiddels heeft de industrie er omheen 

zich behoorlijk ontwikkeld en is Guardian 

niet de enige grote onderneming meer 

ter plekke. Maar met 1.300 medewerkers 

is het bedrijf nog wel steeds een belang

rijke werkgever in het grensgebied van 

Luxemburg, België en Duitsland; num

mer vijf van grootste ondernemingen in 

het Groot Hertogdom met naast Bascha

rage en Dudelange in Grevenmacher 

een fabriek voor autoglasproductie. 

Toen en nu

Was Luxguard I, de floatoven in  

Bascharage, in 1981 de eerste Europese 

‘site’, inmiddels zijn er enkele tientallen 

in Europa te vinden, waaronder sinds 

1987 de fabriek in Dudelange, Luxguard 

II, tevens Europees hoofdkantoor. Nog 

zo’n verschil: Guardian introduceerde de 

magnetroncoater in Europa waar nu in 

Bascharage alleen al drie coaters actief 

zijn en inmiddels alle grote fabrikanten 

gebruik maken van de geavanceerde 

techniek van het opdampen van ultra

dunne metaallagen op glas. En de groei 

gaat maar door. Inmiddels heeft Guar

dian in Europa negen floatovens en acht 

coaters. Afgelopen oktober nog opende 

het bedrijf de eerste coater in het Ver

enigd Koninkrijk. Guardian heeft als visie 

dat bij elke floatoven een magnetron 

dient te staan om haar toegevoegde 

waarden logistiek zo effectief mogelijk te 

kunnen produceren. De oven in Goole 

(East Yorkshire) is sinds 2003 operatio

neel; op de site wordt ook gelamineerd 

glas geproduceerd en het glas kan nu 

ook van (selectieve) coatings worden 

voorzien. De uitbreiding biedt plaats aan 

vijftig medewerkers en komt voort uit het 

aangescherpte overheidsbeleid: het Ver

enigd Koninkrijk wil de ecologische voet

afdruk voor woningen in 2016 neutraal 

hebben; voor bedrijfsgebouwen ligt die 

ambitieuze lat op 2020. En ook op het 

gebied van logistiek heeft het concern 

stappen gezet; zo is er sinds juli 2009 

in Antwerpen een ‘Distribution Center’ 

ingericht voor levering aan Nederland 

en België. De keerzijde is er echter ook: 

naar aanleiding van de economische cri

sis en afgenomen vraag in Europa wordt 

Luxguard II in januari tijdelijk stopgezet.

In Bascharage leidt marketingmanager 

Nicolas Gouzou ons rond. Hoewel het 

floatprocedé wereldwijd zo goed als 

identiek is, blijft het indrukwekkend te 

zien hoe op geautomatiseerde wijze van 

zand vlakglas wordt gemaakt. De drie 

coaters in het enorme complex doen 

de rest en stellen Guardian in staat de 

gehele Europese markt te bedienen. 

Circa 60 procent van het glas uit de 

oven is bestemd voor de eigen coaters, 

de rest gaat als float de deur uit en van 

>>

Drukte op de stand van Guardian dat in oktober voor het 

eerst deelnam aan de Glasstec.

Met Luxguard I, de floatoven in Bascharage, zette 

Guardian in 1981 voet op Europese grond.
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our history continues to be written by our 

people and that the best is yet to come.’ 

Hoogtepunten: de eerste productie van 

gebogen autoruiten (1958), de beurs

gang in 1968, de opening van de eerst 

floatfabriek (Michigan, 1970), sportlief

hebber Davidson’s aankoop van bas

ketballclub Detroit Pistons en het zetten 

van vaste voet in Europa door de ope

ning van de floatfabriek in Bascharage 

(1981). Na het in 1985 terugkopen van 

Guardian om er weer een privéonderne

ming van te maken, neemt de groei pas 

echt een vlucht: jaar na jaar volgen er 

openingen en overnames  van fabrieken 

in ZuidAmerika (Venezuela, Brazilië en 

Mexico), het voormalig Oostblok (Hon

garije en Rusland), het MiddenOosten 

(SaoudiArabië en Israël), Azië (Japan, 

Thailand en India) en Afrika (Egypte). 

Nieuw merkenbeleid

In 2005 lanceert Guardian een nieuw 

aanpak op het gebied van ‘branding 

and marketing’, gevolgd door een meer 

marktgerichte manier van werken. Deze 

‘Moving Forward’ heeft als doel Guar

dian van ‘Fast Follower’ te veranderen 

in ‘Selective Leader’. Gouzou: ‘In plaats 

van ons alleen te richten op het pushen 

van onze B2B strategie hebben we nu 

een strategie ontwikkeld voor het beïn

vloeden van de gehele afzetketen. Van 

commodity driven naar value added pro

ducts en services.’ Guardian Luxguard 

richt zicht hierbij naast autoglas op de 

productie en het leveren van glas voor 

kantoorgebouwen, woningen (ex en 

interieur) en industriële toepassingen, 

waaronder ook de agro en solarsector 

vallen. De enorme kennis die Guardian 

als pionier op het gebied van magne

troncoaten heeft ontwikkeld, stelt het 

bedrijf in staat een veelheid aan selec

tieve coatings te produceren: Sunguard 

Guardian is met 300 productiefacilitei

ten in 25 landen op vijf continenten ver

tegenwoordigd en heeft een jaaromzet 

van 5,2 miljard dollar, waarvan 3,1 op 

het gebied van glas. Het ‘private owner

ship’ komt, naar eigen zeggen, terug in 

de relatief grote inspanningen op het 

gebied van R&D en een daadkrach

tige, ondernemende managementstijl. 

Guardian Glass heeft wereldwijd totaal 

28 floatovens, vier figuurglasfabrieken, 

veertien vacuümcoaters, zestien mag

netroncoaters en acht lamineerlijnen. 

De twee andere takken van sport zijn 

die op het gebied van bouwproducten 

waaronder glaswolisolatie en de pro

ductie van glas voor de autoindustrie.

Het bedrijf is in 1932 opgericht en kende 

zijn expansie vanaf 1940 door de pro

ductie van miljoenen vierkante meter ge

lamineerd glas voor militaire doeleinden. 

In 1957 krijgt William Davidson (1922

2009) de leiding en hij weet van Guar

dian een wereldspeler te maken. Zijn 

visie: ‘At Guardian, we strongly believe 

het gecoate glas is 90 procent bestemd 

voor Europa; maar 10 procent heeft een 

overzeese bestemming. 

Private ownership

Op kantoor blikt Gouzou aan de hand 

van een powerpoint presentatie terug 

op de geschiedenis van Guardian dat 

‘vooral zo daadkrachtig kan groeien 

doordat het bedrijf nog steeds in privé

bezit is. ‘Private ownership’ tegenover 

‘responsability to the stockmarket’. 

Guardian Glass heeft wereldwijd 

totaal 28 floatovens, de eerste 

dateert uit 1970.

‘Moving Forward’ heeft als doel Guardian van ‘Fast 

Follower’ te veranderen in ‘Selective Leader’.
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zien van een hoogwaardige zilvercoating 

weerkaatst de spiegel kleuren op de 

meest natuurlijke manier’, aldus Guar

dian dat met DecoCristal tot slot een 

nieuw programma gekleurd glas op de 

markt brengt voor gebruik in interieurs. 

Het gelakte glas is er in 21 kleuren (‘the 

essentials’, ‘the naturals’ en ‘the brights’) 

die vooral worden toegepast in keu

kens en badkamers van woningen en 

in wanden van hotels en kantoren. Het 

gekleurde glas kan standaard worden 

toegepast, maar eveneens in combinatie 

met andere Guardian Inglass producten, 

zoals gelamineerd veiligheidsglas, satijn

glas (SatinDeco) en makkelijk schoon te 

maken en krasbestendig glas (Diamond

Guard). Ook op maat gemaakte kleuren 

zijn mogelijk. Het glas wordt niet gehard 

en is in grote maten te produceren en 

daarmee op voorraad te houden om ver

volgens op maat te snijden.    < 

merken ShowerGuard, Mirror Ultra

Clear, DecoCristal en SatinDeco. Glas 

veroudert: hard water, zeep, shampoo 

en schoonmaakmiddelen tasten het 

glasoppervlak aan. Kalk, vuil en corro

sie hechten zich vast en schoonmaken 

heeft vaak weinig effect. ‘ShowerGuard

glas is anders’, zo meldt Guardian: ‘We 

brengen met behulp van vacuümtech

niek een ultradunne coating aan op 

het glas – ontwikkeld in ons Science 

& Technology Center – met als gevolg 

producten die lang mooi blijven en een 

lange levensduur hebben. Tijdens de 

productie is het oppervlak al beschermd 

en verzegeld met een ionenlaag. Onze 

gepatenteerde ‘Easytoclean’ innovatie 

beschermt de oppervlakte langdurig en 

voorkomt corrosie en veroudering.’ 

Mirror UltraClear is een spiegel gemaakt 

van extra helder glas. ‘IJzerarm en voor

Solar, Sunguard HP en Sunguard HS, 

maar de ‘high added value’ komt vooral 

tot uitdrukking in nieuw ontwikkelde 

producten als DiamondGuard, Shower

Guard, Mirror UltraClear, SatinDeco 

en DecoCristal. ‘We voeren een nieuw 

merkenbeleid’, maakt Gouzou duidelijk, 

‘waarbij we ons rechtstreeks richten op 

de eindgebruiker, daarmee onze afne

mers – fabrikanten en de tussenhandel 

– ondersteunend. Je ziet om die reden 

onze advertenties steeds vaker terug in 

woon, interieur en sanitairbladen en 

magazines als Glas in Beeld.’

Aansluitend op de rondleiding en pre

sentatie door Gouzou, vertelt Sébastian 

Billon van Guardian Agro Business over 

de vele, interessante ontwikkelingen op 

het gebied van tuindersglas. Guardian 

heeft door z’n R&Dcapaciteit diverse 

glassoorten weten te ontwikkelen waar

mee licht diffuus kan worden verspreid. 

Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen 

dat deze zogeheten ‘haze’ de teeltop

brengst van tomaten, komkomers en 

paprika’s met procenten vergroot. De 

eerste kassen worden reeds met het 

nieuwe glas uitgevoerd en ‘return on in

vestment’ van drie jaar is volgens Billon 

reeds aangetoond. Een uiterst interes

sant onderwerp dat nog eens aantoont 

dat de kassenbouw al lang niet meer 

van restpartijen glas gebruik maakt, 

maar van hightech glas en dat de agro 

en reguliere bouwsector steeds meer 

naar elkaar toe groeien. We komen in 

onze serie ‘Dit is ook glas’ later terug op 

deze spectaculaire glasontwikkelingen.

Glasstec

Ook op de Glasstec toonde Guardian 

zijn nieuwe soorten agroglas, maar op 

de beurs ging vooral de aandacht uit 

naar de afgelopen jaar geïntroduceerde 
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When glass 
becomes InspIratIon

Decocristal. Interior colored glass by guardian.
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Guardian brengt 

met DecoCristal 

een nieuw 

programma 

gekleurd glas 

op de markt 

voor gebruik in 

interieurs.

SunGuard High Selective SNX 60/28 

toegepast in het Administratief 

Centrum van Tervuren, België. 

Foto: Georgesdekinder.com

ShowerGuard, eenvoudig te reinigen 

glas, een recente innovatie van 

Guardian.
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