
 

 

Našim obchodním partnerům a profesionálním studiům, 

jen s těžkým srdcem a smutkem vám musíme oznámit, že začínáme proces zavírání 

SPECTRUM GLASS COMPANY. Toto rozhodnutí bylo velice těžké a důsledky nebereme 

na lehkou váhu. Jsme si vědomi vlivu, který to bude mít na všechny naše zákazníky a 

zaměstnance po celém světě. Je zde mnoho faktorů, které nás k tomuto rozhodnutí dovedly, 

těžká ekonomická situace nás nakonec dovedla až na tento bod. Jak je to možné vysvětlíme 

níže: 

 

náš patentovaný výrobní proces a pece byly vyrobeny tak, aby uspokojily nabídku 

v dobách, kdy bylo sklářské odvětví na výsluní, což se po mnoho let rovnalo prodeji více než 

milionu čtverečních stop skleněných tabulí (v USA nepoužívají m2) za měsíc. S počátkem  

produkce čínského  barevného plochého skla a také  díky velké krizi doprovázející krach na 

trhu bydlení 2007-2008 v USA , jsme zaznamenali propad  na pouhých 40% produkční 

kapacity. Omezili jsme výrobu několikrát, provedli nutné kroky, abychom nějak vyrovnali 

ztrátu, ale již dále nemůžeme omezovat výrobní sílu a zároveň pracovat ve výhodném a 

udržitelném provozu. S americkou i světovou bojující ekonomikou (jako že trpí), a žádnými 

náznaky na zlepšení do budoucnosti, business model pro pokračování produkce tak specifické 

prostě dále nefunguje. Režijní náklady se neustále zvyšují a nemůžeme si dovolit rasantně 

zvýšit prodejní ceny. Jak velikost naší firmy a produktivita našeho systému  bývala kdysi 

výhodou, tak je momentálně velikou slabostí. 

 

Dále v  celé USA je  sklářský průmysl momentálně hodnocen odborem pro ochranu životního 

prostředí s přihlédnutím na potencionální nová opatření. Dlouhotrvající normy kvality ovzduší 

se přehodnocují, a kdyby tyto nové normy byly použity na naši společnost v budoucnosti, 

vyžadovalo by to nové a velmi podstatné výdaje. Spectrum company dobře pracovala v 

souladem existujících norem a kvót a byla zároveň jedinou sklářkou firmou využívající 

"baghouse" technologii zpracovávající odtahy  z tavících  pecí. Nově připravované nároky a 

požadavky od EPA( odbor  životního prostředí ) nebudeme schopni plnit bez dalších 

značných nákladů a investic. Tento fakt také přispívá k tomu,že společnost Spectrum Glass 

nemůže dále ekonomicky fungovala. 

Naším plánem je produkovat sklo následně ještě dalších 60-75 dní. Hledáme další 

továrny a produkce, kterým bychom případně naši výrobu mohli předat. Zároveň také 

začínám proces výprodeje našich zásob. Naše prodejní oddělení bude komunikovat s 

distributory a bude se snažit, aby tento proces probíhal hladce. 

 

Upřímně vám chceme poděkovat za léta podpory Spectrum  Glass, hluboce se omlouváme za 

jakékoliv potíže, které vám a vašim zaměstnancům  tato změna přinese. 

 

Craig Barker 
CEO, Spectrum Glass Company, Inc 

Kyle Barker 
President, Spectrum Glass Company, Inc 
 
 



 
 
 

   
 

  

May 11, 2016 
 

To Our Retailers and Professional Studios;  

  

It is with heavy hearts and great remorse that we must inform you that we will begin 

the process of closing Spectrum Glass Company. This has been an extraordinarily 

difficult decision, and its ramifications were not taken lightly. We are keenly aware of 

the impact this decision will have on all of our employees, and customers worldwide. 

While there are many factors that have led to this decision, the hard economic 

realities that finally pushed us to this point are outlined below. 

  

Our proprietary manufacturing process and furnaces were built to handle the demand 

that existed at the height of the art glass industry movement, which for many of our 

good years equated to sales of well over a million square feet of glass per month. 

Beginning with the rise of Chinese art glass production, followed by the Great 

Recession and the accompanying crash of the housing market in 2007-2008, we have 

watched those numbers dwindle dramatically to only 40% of production capacity. We 

have restructured several times, making necessary adjustments to reflect our 

diminished sales, but we cannot cut our workforce anymore and still operate in an 

efficient and sustainable manner. With the U.S. and worldwide economies continuing 

to struggle, and no significant signs of stabilization or growth in the foreseeable future, 

the business model for continuing to produce such a specialized, niche product simply 

no longer works for a facility of our size. While sales have declined, overhead 

expenses have continued to increase. Whereas our size was once a strength, it is 

now our greatest weakness.  

  

Additionally, the entire U.S. art glass industry is now being evaluated by the 

Environmental Protection Agency (EPA) with respect to potential new regulations. 

Long-standing interpretations of air quality regulations are being reevaluated, and if 

new regulations were applied to our facility, it would require substantial capital 

expenses. Spectrum Glass Company has operated well within existing environmental 

guidelines and has been the only stained glass manufacturer to employ baghouse 

technology on furnace exhaust. Still, we have already accrued extraordinary, 

unanticipated expenses since the start of the EPA evaluation and cannot withstand 



additional investments of an unknown scale for an already faltering business. Due to 

all these factors, it's no longer financially feasible for Spectrum Glass to continue to 

operate. 

  

Our plan is to produce glass for another 60-75 days. We will begin looking for other 

manufacturers to whom we can transition our product lines. We will simultaneously 

begin the process of selling the remainder of our existing inventory. Our sales staff 

will work with our distributors to make the process flow as smoothly as possible. 

  

We wish to sincerely thank each of you for your years of support for Spectrum Glass 

products, and deeply apologize for any hardship this change brings about for you, and 

your customers. 

 

Craig Barker 
CEO, Spectrum Glass Company, Inc 

Kyle Barker 
President, Spectrum Glass Company, Inc. 
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