


Historia

HISTORIA HUTY SZKŁA W JAŚLE

założenie 
Huty Szkła 
w Jaśle

1922

produkcja szkła 
gospodarczego
i opakowań 
szklanych

1924-1954

zmiana profilu produkcji 
na szkło techniczne m.in. 
soczewki sygnalizacyjne, 
szkła reflektorowe dla
przemysłu motoryzacyjnego 
czy szkło ochronne dla
spawaczy

1954

rozpoczęcie produkcji 
antycznego szkła 
witrażowego metodą 
z początków XIX w.

1970

przekształcenie
przedsiębiorstwa w Spółkę z o.o, 
w której 100% udziałów posiada 
Grupa Kapitałowa KROSNO; 
poszerzenie profilu produkcji
o szkło gospodarcze prasowane

1993

zmiana 
właściciela 
Huty

2015









Informacje ogólne

257ZATRUDNIENIE

1,32
ha

POWIERZCHNIA

Pracownicy 
Produkcji

Pracownicy
Kontroli Jakości

Produkcja
Oprzyrządowania

146

14

35



Produkujemy

Szkło
Gospodarcze

Witraż
Antyczny

Projekty
Indywidualne

Szkło
Techniczne



Udział procentowy każdego z produktów
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Asortyment – udział procentowy

78,70

12,03

9,27
2020

szkło techniczne

szkło gospodarcze prasowane

szkło płaskie witrażowe
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15,38

5,38
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szkło techniczne

szkło gospodarcze prasowane

szkło płaskie witrażowe



Huta Szkła w Jaśle swoją działalność w 1922 roku 
rozpoczynała od produkcji szkła gospodarczego
i opakowań szklanych. Do tradycji tej powróciła 
około 20 lat temu. Chcąc wskrzesić i promować 
polskie wzornictwo, od 2016 Huta współpracuje 
z młodymi, zdolnymi projektantami.

Szkło
Gospodarcze





Szkło Gospodarcze

spodki

cukiernice

talerze

salaterki

popielnice

szklanki

kufle

wazony

patery

PRODUKUJEMY













Jesteśmy jedyną hutą w Polsce produkującą 
szkło techniczne. To tutaj powstają szyby 
reflektorowe, soczewki sygnalizacyjne, klosze 
i elementy drogowe. Koneserzy mogą tutaj 
zamówić lampy do zabytkowych samochodów, 
tramwajów czy pociągów.

Szkło
Techniczne







Szkło Techniczne

PRODUKUJEMY

Klosze
Szyby
reflektorowe

Soczewki do
sygnalizacji

Odblaski
drogowe

Klosze
osłony

Bezbarwne
kolorowe

Drogowej
kolejowej











Szkło Techniczne

odporność na działanie wody -4-ta klasa odporności wg. ISO/719:1994

masa szklana – szkło sodowo-wapniowo-potasowe

dodatkowy proces hartowania na życzenie 

barwa- bezbarwne lub kolorowe

wymiar max.400x200 mm, fi 315 mm

Szkło techniczne – parametry szkła:



Szkło Techniczne

Partnerzy - odbiorcy



Jasło jest jednym z trzech miejsc w Europie
w którym powstaje antyczne szkło witrażowe 
produkowane metodą z początku XIX wieku.

Antyczne Szkło
Witrażowe





renowacja zabytków – szklenie okien i drzwi w obiektach zabytkowych,

produkcja nowych i renowacja starych witraży,

produkcja lamp w stylu Tiffany,

w budownictwie mieszkaniowym dla wymagających klientów poszukujących ciekawych rozwiązań

Zastosowanie

Szkło witrażowe



Szkło witrażowe



Szkło witrażowe



Szkło witrażowe



Szkło witrażowe



Szkło witrażowe



Szkło witrażowe



pęcherzykowata lub
z wgłębieniami liniowymi

1/ struktura 
pęcherzykowata

ze względu na metodę 
produkcji wszystkie
pęcherzyki posiadają 
kształt wrzecionowaty co 
zwiększa rozpraszanie
światła i uatrakcyjnia szkło,

2/ wgłębienia liniowe

na powierzchni tafli szkła 
nadają mu niepowtarzalny 
charakter

CHARAKTERYSTYCZNA
FAKTURA SZKŁA

1a 1b 1c

2a 2b 2c

Szkło witrażowe



CHARAKTERYSTYCZNA 
FAKTURA SZKŁA -

1/ struktura 
pęcherzykowata

ze względu na metodę 
produkcji wszystkie
pęcherzyki posiadają 
kształt wrzecionowaty
co zwiększa rozpraszanie 
światła i uatrakcyjnia 
szkło

Szkło witrażowe



CHARAKTERYSTYCZNA 
FAKTURA SZKŁA -

2/ struktura z
wgłębieniami liniowymi

które powstają na 
powierzchni tafli szkła
i nadają mu Niepowta-
rzalny charakter

Szkło witrażowe



GRUBOŚĆ TAFLI SZKŁA

o od 2,5 do 4 z mm

niejednorodna
grubość tafli zapewnia
różnice w intensywności
światła w układzie szkła

odcień szkła może
zmieniać się w wytopach 
ze względu na fakt, że 
szkło jest wyłącznie 
wykonywane ręcznie i
na małą skalę,

Szkło witrażowe



150
kolorów w ofercie

Szkło witrażowe



odporność na działanie wody - 4. klasa odporności wg ISO/719:1994

masa szklana: szkło sodowo-wapniowo-potasowe z dodatkiem składników barwiących barwy:
czerwone, zielone, niebieskie, oranżowe fioletowe, szare oraz odcienie tych kolorów (około 150 kolorów)

wymiar: min 40 x 60 cm, max 50 x 100 cm oraz wszystkie wymiary pośrednie
pomiędzy tymi wymiarami oraz na specjalne zamówienie 80 x 80 cm -100 x 100 cm

grubość: 2,5 - 4 mm

Parametry

Szkło witrażowe



Huta realizuje projekty indywidualne, zarówno 
wykonawstwo samych form jak i pełne realizacje 
dostarczonych projektów lub wzorów.

Projekty
Indywidualne



Zamówienia Indywidualne

ze względu na odpowiedni park maszynowy jesteśmy w stanie podjąć się produkcji 
zarówno małych jak i bardzo dużych serii szyb.

aby rozpocząć współpracę wystarczy dostarczyć do naszego zakładu rysunek techniczny
lub model 3D szyby, a my wykonamy wszelkie niezbędne czynności.

Wykonanie



Zamówienia Indywidualne

Huta Szkła w Jaśle posiada dobrze wyposażony i rozbudowany wydział konstrukcyjno-mechaniczny 
pozwalający na wykonanie każdego rodzaju oprzyrządowania.

w szczególnych przypadkach Huta podejmuje produkcję na formach dostarczonych przez klienta (po
wcześniejszej adaptacji kompletu do warunków produkcyjnych naszego zakładu).

Wykonanie



grubość szkła 5-12 mm

waga do 1,5 kg

rodzaj szkła – szkło bezbarwne, barwione w masie, prasowane, sodowo-wapienne

produkty powstają w formach żeliwnych

średnica: minimalna fi 50 , maksymalna fi 320 mm

wysokości wyrobów – minimalna 10 - 20 mm, maksymalna śr. 120 – 140 mm, może być 180 mm ale
wówczas produkt musi być wąski

przegrubienia (wypukłości) do 12 mm

Możliwości huty

Zamówienia Indywidualne



Park
maszynowy









dwa centra obróbcze 3-osiowe - Mikron VCE 600PRO
- maksymalne gabaryty elementu obrabianego to 450x550mm

frezarki CNC i manualne

tokarki CNC i manualne
- maksymalne gabaryty przedmiotu obrabianego to fi 630mm i dł max: 2000mm

szlifierki uniwersalne

przecinarki taśmowe

wiertarki

spawarki

Warsztat maszynowy to:

Park maszynowy



dużym atutem HJS jest

własna Chromownia.

Możemy rozchromować i zachromować 
każdą wyprodukowaną przez nas formę.

maksymalne gabaryty formy

450x550mm

Park maszynowy



Posiadamy 3 zrobotyzowane linie używane są do seryjnej produkcji wyrobów ze szkła:

6-cio stanowiskowa zrobotyzowana linia do produkcji detali wielkoseryjnych

- Robot KAWASAKI

Jednostanowiskowa stacja do prasowania szkła

- Robot KAWASAKI

Jednostanowiskowa stacja do prasowania szkła

- Robot ABB

Park maszynowy



Park maszynowy



Park maszynowy



Park maszynowy



Park maszynowy



Wiercenie

Szlifowanie 

Cięcie 

Piaskowanie

Metalizacja (od lipca 2016)

Obróbka szkła możliwa do wykonania w hucie



Kontrola
jakości





Dział KJ posiada wykwalifikowany personel czego dowodem jest

niski wskaźnik reklamacji
kształtujący się na poziomie 0,04 %.

Audyty klientów takich jak

Hella Austria, BOSCH , PENTAIR
- zawsze kończą się pozytywnym wynikiem.

Kontrola jakości



Certyfikaty

Huta Szkła w Jaśle S.A. od roku 2000 posiada certyfikat

ISO 9001:2008

wydany przez TUV Rheiland.



T. +48 13 443 82 00
F. +48 13 446 20 94
E. sekretariat@jaslo-glass.pl

Huta Szkła w Jaśle S.A. 
ul.Śniadeckich 19
38-200 Jasło

NIP: 685-000-54-35
REGON: 370034771
KRS: 0000323994

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 
XII Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy 1 950 000 zł

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

mailto:sekretariat@jaslo-glass.pl

