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KAEFER –
największy
światowy 
dostawca 
Kompletnych 
Rozwiązań 
Izolacyjnych



3

KAEFER w Polsce
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KAEFER Polska - od 1947

KAEFER SA powstał w rezultacie połączenia 
dwóch siostrzanych spółek : TERMOIZOLACJI SA
oraz IZOKORU Płock SA, które od dziesięcioleci 
były obecne na rynku izolacji przemysłowych. 

Do Grupy należą również TERMOKOR KAEFER 
oraz WIEZAT Tarnów.
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Historia

Stworzenie przez Carla 
Kaefera firmy specjalizującej 
się w dostarczaniu materiałów 
izolacyjnych oraz usługach dla 
przemysłu stoczniowego.

Powstanie Przedsiębiorstwa 
Robót Termoizolacyjnych              
i Antykorozyjnych „Izokor” 
pod dyrekcją Jerzego 
Olszowskiego.

1918 1947 1968 2002 2005 2008

Wejście IZOKORU w skład 
Grupy KAEFER.

Powołanie przedsiębiorstwa 
TERMOIZOLACJA pod 
dyrekcją Benona 
Szenkelbacha.

Wejście TERMOIZOLACJI 
w struktury światowego 
koncernu KAEFER.

Połączenie siostrzanych 
spółek IZOKOR Płock 
i TERMOIZOLACJA.

2009
Wejście 
TERMOKORU 
KAEFER w skład 
Grupy KAEFER.

Wejście WIEZATU 
w skład Grupy 
KAEFER.
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Ważniejsze referencje w energetyce 
lata 2006 - 2013

> EL Bełchatów, Blok 858 MW - izolacja kotła, kanałów i rurociągów

> Hitachi Convoy (Niemcy) - izolacja bloków energetycznych:

Walsum 750 MW, Boxberg 660 MW, Moorburg 2 x 820 MW, Datteln 1100 MW

> EL Łagisza , Blok 460 MW - izolacja kanałów i maszynowni

> EL Moneypoint (Irlandia) 3 x 305 MW - modernizacja i rozbudowa systemu 
oczyszczania spalin

> EL Ledvice (Czechy), Blok 660 MW - izolacja kotła, kanałów i rurociągów 
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To eliminate
energy waste

the

Nasza Wizja

Wyeliminować straty energii
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Nasza Misja Aby wspierać 

sukces naszych Klientów
dostarczamy na całym świecie, 

najbardziej profesjonalne,

kompletne
rozwiązania

izolacyjne



9

Aktywność w branży

> Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysł owych 
Głównym celem jest propagowanie roli i znaczenia izolacji termicznych
oraz współpraca w zakresie technologii wykonawstwa. 
Obecnie opracowuje normę izolacyjną PN-B-20105. 

> Izba Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska
IGEIOS - wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie inwestycji 
energetycznych w kraju i zagranicą, promuje nowoczesne technologie                                                        

> Europejska Federacja Stowarzysze ń Dostawców Izolacji
Jest niezależną Europejską Federacją reprezentującą sektor wykonawców 
izolacji. FESI promuje rozwiązania izolacyjne jako jeden z najlepszych, 
najbardziej  opłacalnych i trwałych sposobów oszczędzania energii. 

> Europejska Fundacja Izolacji Przemysłowych
EiiF promuje zastosowanie izolacji przemysłowych, jako rozwiązania
zmniejszającego koszty działalności, przy jednoczesnym zmniejszeniu
negatywnego wpływu na środowisko. KAEFER Isoliertechnik jest 
partnerem – założycielem EiiF.
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> Europejska Fundacja Izolacji Przemysłowych (EiiF) została 
założona w 2009 r i zrzesza europejskich producentów 

i wykonawców izolacji przemysłowych

> Jako instytucja non-profit promuje izolację, jako najlepszą 
metodę zwiększenia rentowności i trwałości 

> Podnosi świadomość  o korzy ściach płyn ących ze stosowania 
izolacji .

> Fundacja EiiF stanowi źródło wiedzy dla branż, które potrzebują 
redukcji emisji CO2 i oszczędności energii.

EiiF w skrócie
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1. Dowód :
> Badania UE: „Ochrona klimatu z szybkim zwrotem z inwestycji" - EiiF zleciła 
zidentyfikowanie potencjału oszczędności energii i CO2 dzięki zastosowaniu izolacji 
przemysłowych.
> EiiF zebrała przykłady najlepszych praktyk w przemyśle

2. TIPCHECK:
> EiiF audyt energetyczny programu TIPCHECK (kontrola techniczna wydajność 

izolacji) szkolenie i certyfikacja inżynierów.

> Certyfikowani inżynierowie TIPCHECK analizują, jak przemysł może zmniejszyć 
straty energii i emisji CO2, dzięki efektywnym rozwiązaniom izolacyjnym.

EiiF - strategia zatrzymania strat energii
i zysków
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Izolacje mogą przyczynić się do ogromnych 
oszcz ędności w przemy śle

> Łączna wartość oszczędności energii to ca. 480 PJ
i 37 Mt CO 2 rocznie dla przemysłu lub ponad 4%
całkowitego zużycia paliwa i emisji spalin

� W przypadku korzystania z paliw kopalnianych 
szacowana oszczędność to140 PJ i 12 Mt rocznie

Badania UE - duży potencjał izolacji
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Roczny potencjał oszczędnościowy odpowiada  

energii wyprodukowanej przez 15 elektrowni w ęglowych 

o mocy 500 MW

Ochrona klimatu, potencjał oszczędności

15 elektrowni
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Roczny potencjał redukcji CO2 odpowiada emisji CO2 przez 

18 mln samochodów o rocznym przebiegu 12 500 km

18mln samochodów

Ochrona klimatu, potencjał oszczędności
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Badania UE - ochrona klimatu z szybkim 
zwrotem z inwestycji

Bieżące (A)   Ekonomiczne (B) Energooszczędne (C)
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Standardy izolacyjne

Proste porównanie standardów izolacji dla sektora przemysłu 
i budownictwa pokazuje, dlaczego przemysł TRACI nie tylko ENERGIĘ
ale również PIENIĄDZE produkując  tony niepotrzebnego CO2

Stop utracie energii i pieniędzy

Elektrownie
Aktualne 
przepisy 

budowlane

Dom
Pasywny

Temperatura 250oC – 640oC 18oC – 22oC 18oC – 22oC

Straty ciepła
(AGI Q101)

150 W/m2 < 10 W/m2 < 3 W/m2

Grubo ść izolacji 100mm 100mm 350–500mm



17

TIPCHECK w skrócie

Zarejestrowany znak towarowy TIPCHECK oznacza:

Wydajno ść Izolacji Technicznych + WERYFIKACJA

(Technical Insulation Performance + CHECK)

TIPCHECK określa ilość utraconej energii i pieniędzy w obecnej sytuacji.

TIPCHECKs pokazuje w jaki sposób zakład może:
>  Oszczędzać energię
>  Zredukować emisję CO2

>  Poprawić kontrolę procesów i efektywność 
>  Zmniejszyć rachunki  za paliwo
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> TIPCHECK przedstawia Klientom obiektywny raport a o jakości i 
wydajności posiadanych izolacji

> TIPCHECK identyfikuje kluczowe miejsca potencjalnych 
oszcz ędności, umożliwiających najszybszy zwrot z inwestycji

> Zakresem TIPCHECK obejmuje już zaizolowane i nieizolowanych 
rurociągi i urządzenia.

Dzięki programowi TIPCHECK EiiF stworzył platform ę dla 
profesjonalistów do wymiany wiedzy i rozwoju najlepszych 
dostępnych technik izolacji przemysłowych, celem dalszej poprawy 
efektywności energetycznej. 

TIPCHECK w skrócie
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Projekt normy PN-B-20105

W maju 2013 Polskie Stowarzyszenie 
Wykonawców Izolacji Przemysłowych 
złożyło w Polskim Komitecie 
Normalizacyjnym projekt normy 
„Izolacje cieplne instalacji 
przemysłowych” 
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Hasta la vista CO2 !
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Dziękujemy za uwagę

Mirosław Chodzikiewicz 
Dariusz Dziwiński
KAEFER SA

KAEFER SA
Postępu 21 B
02-676 Warszawa
www.kaefer.pl


