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PRZEDMOWA

Drodzy Pracownicy, Szanowni Przyjaciele Grupy KAEFER,

rok 2008 był okresem pełnym wyzwań i zmian. Dynamiczny wzrost firmy KAEFER w ostatnich latach 
wymagał podjęcia innowacyjnych działań organizacyjnych zorientowanych na przyszłość, które wdrożyli-
śmy na początku roku. 1 lipca nastąpiła planowana zmiana Zarządu i równoczesne powołanie grupy „Gro-
up Executive Committee” (GEC), która natychmiast podjęła działanie. Prezes Norbert Schmelzle, Prze-
wodniczący Zarządu, odchodząc na zasłużoną emeryturę, pozostawił doskonale funkcjonujące przedsię-
biorstwo, które nie musi obawiać się o przyszłość. 
 Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, jak to jest istotne. Globalny kryzys finansowy wzbudził 
niepokój na całym świecie. Jego skutki mogą dotknąć również i nas, ale intensywny rozwój przedsiębiorstwa 
w ostatnich latach i jego rezultaty pozwalają nam reagować ze spokojem i rozwagą.
 Podążamy drogą zaplanowanej strategii wzrostu i optymistycznie patrzymy w przyszłość. W odpo-
wiedzi na potrzeby naszych Klientów intensyfikujemy działania związane z kompleksowymi rozwiązaniami 
izolacyjnymi.
 W minionym roku zrealizowaliśmy wiele ważnych projektów, odnosząc sukcesy na kilku kontynentach. 
Przyczyniły się one do wzrostu naszych obrotów o ponad 10%. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować 
naszym Klientom za okazane nam zaufanie, a także naszym Pracownikom, których liczba wynosi blisko 
15 tys., za wkład pracy i osobiste zaangażowanie. 
 Pracownicy obecnie znajdują się w centrum naszej uwagi w stopniu o wiele większym, niż kiedykolwiek 
wcześniej. Pragniemy podnosić ich kwalifikacje, organizować kursy i szkolenia, wspierać ich osiągnięcia, 
stosować podwyższone standardy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Mamy nadzieję, że dzięki tym dzia-
łaniom zyskamy również pełne zadowolenie ze strony naszych Klientów.
 KAEFER posiada spółki w 42 krajach, dzięki czemu jest znany na całym świecie. W 2008 r. ok. 5,5 tys. 
pracowników przez dłuższy lub krótszy czas wykonywało pracę poza granicami swojego kraju. Dzięki tak 
wysokiej mobilności towarzyszymy naszym Klientom i wspieramy również ich zagraniczne projekty, co 
stwarza nam możliwość rozwoju międzynarodowych interesów. Sukcesy odniesione przez naszą firmę 
w ostatnich latach są w dużej mierze rezultatem działań każdego członka naszej załogi. 

W imieniu Właścicieli, Rady Nadzorczej i Zarządu pragniemy Państwu podziękować oraz życzyć Wam 
i Waszym bliskim spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym 
Roku.

Peter Hoedemaker

Prezes Zarządu

Jörn M. Fetköter

Dyrektor Generalny 
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Praktyczne zarządzanie
ności firmy KAEFER. Jeden projekt angażuje pracowników z ca-
łej Grupy, co rekompensuje zwiększone zapotrzebowanie na 
siłę roboczą. Takie działanie wymaga jednak starannej i nie za-
wsze łatwej koordynacji, ale jesteśmy w tym bardzo dobrzy. 
K-Wert: KAEFER notuje w ostatnich latach niebywały wzrost. 
Czy przewiduje się podobny rozwój w przyszłości?
Hoedemaker: Po pierwsze, wzrost przedsiębiorstwa związany 
jest ze znacznym wzrostem w branży ropy i gazu. Dopóki tam 
notuje się tak znaczny wzrost, będzie on również udziałem na-
szej firmy. Na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim w Indiach 
i Kazachstanie, potencjał wzrostu jest znaczny. Po drugie nasza 
świadomość dotycząca kosztów energii i zwiększających się 
wymagań izolacji stale rośnie.
Fetköter: Dodam, że nasi klienci powierzają nam coraz większe 
projekty. Przed dziesięcioma laty realizowaliśmy co roku jeden 
lub dwa duże projekty o wartości większej niż 10 mln EUR 
– obecnie realizujemy piętnaście takich projektów rocznie.
K-Wert: Projekty obejmujące wykorzystanie piasków ropono-
śnych w Kanadzie wydają się bardzo obiecujące. Gdzie jeszcze 
widzą Panowie nowy potencjał?
Hoedemaker: Nie bez powodu zakupiliśmy w Albercie firmę wraz 
z jej licznymi oddziałami. Teraz naszedł czas na wykorzystanie 
tej okazji. Również w sektorze offshore widzimy wiele możliwo-
ści podjęcia aktywnych działań.
Fetköter: Faktem jest, że cena energii pierwotnej jest nadal 
wysoka, dlatego też wykorzystanie piasków roponośnych staje 
się opłacalne. Zgodnie ze światowym trendem trzeba oszczę-

K-Wert: Co stanowiło dla Panów największe wyzwanie w ostat-
nim czasie? 
Hoedemaker: Reorganizacja Grupy, która miała miejsce 1 stycz-
nia 2008 r. Organizacja naszej firmy obecnie oparta jest na 
podziale geograficznym, co polega na tym, że np. przy budowie 
statków współpracują Niemcy, Francja, Finlandia, Estonia, Ho-
landia i Rumunia, stanowiąc jedną grupę. Dzięki temu pracowni-
cy komunikują się ze sobą intensywniej i bardziej bezpośrednio, 
korzystając ze wspólnych doświadczeń. Również nasze duże 
projekty, takie jak South Hook LNG lub Woodside LNG, stano-
wiły ważne wyzwania.
K-Wert: Dlaczego?
Hoedemaker: Realizacja tych projektów przebiega inaczej, niż 
było to planowane, a my musimy być niebywale elastyczni. Pro-
jekty trwają dłużej, rośnie ich zakres, jesteśmy zmuszeni orga-
nizować tymczasowe siły robocze w kraju przeznaczenia. Dzia-
łania te są wyrazem międzynarodowego charakteru i elastycz-

rok 2008 to kolejny rok sukcesów naszej firmy. Grupa 
KAeFer rozwinęła się dynamicznie na każdym polu działal-
ności. Sukces ten zawdzięczamy wszystkim pracownikom, 
dlatego Prezesi Peter Hoedemaker i Jörn M. Fetköter pragną 
złożyć wszystkim wyrazy uznania. to właśnie pracownicy 
reprezentują firmę, a ich decyzje mają daleko idące konse-
kwencje. Prezesi Grupy KAeFer w rozmowie z K-Wert opo-
wiadają, w jaki sposób wyznaczają priorytety działania i cze-
go życzą sobie w 2009 r.

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI
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dzać energię, a środkiem pozwalającym na taką oszczędność jest 
izolacja. Jesteśmy więc w bardzo dobrej sytuacji.
K-Wert: Jakie działania podejmuje KAEFER, aby sprostać ro-
snącemu popytowi na siłę roboczą? 
Hoedemaker: Liczebność naszej załogi wzrosła w krótkim czasie 
o 50% – z 10 do 15 tys. pracowników. Zapotrzebowanie będzie 
wzrastać dalej, a nasi klienci oczekują, że będziemy w stanie mu 
sprostać. W Polsce, Rumunii i Indiach korzystamy z usług spe-
cjalistów, którzy analizują rynek pracy i dzięki temu mogą za-
pewnić nam dobrych pracowników. Podobne biura zamierzamy 
uruchomić również w innych krajach.
Fetköter: Znaczną rolę odgrywa również wielokierunkowe 
kształcenie i dokształcanie własnych pracowników – począwszy 
od pracowników produkcyjnych, skończywszy na administracji. 
Nasze działania w poszczególnych krajach są działaniami długo-
terminowymi, zaliczamy do nich również kształcenie własnych 
pracowników. W wielu krajach, w tym także w Niemczech, kształ-
cimy znacznie więcej osób, niż przeciętnie w innych firmach.
K-Wert: Restrukturyzacja doprowadziła do powstania nowego 
Zarządu Grupy. Jaką rolę odgrywa GEC? 
Hoedemaker: Zarząd powiększył się z trzech do czterech osób. 
Celem GEC jest praktyczne zarządzanie – chcemy być blisko 
działań biznesowych i operacyjnych. Dwie osoby są w Bremie, 
jedna w Genewie i jedna w Monachium. Jest to optymalne roz-
wiązanie, pozwalające na szybką reakcję w każdym miejscu 
i o każdej porze. 
Fetköter: Wszyscy jesteśmy doskonale poinformowani o działa-
niach operacyjnych, a to wiele dla nas znaczy. Nie chcemy być 
menadżerami jedynie na ulotce, ale chcemy prowadzić projekty 
i osobiście w mądry sposób kierować personelem.
Hoedemaker: Chcemy być blisko klientów, projektów i firm. Je-

dynie przebywając na miejscu i w osobistej rozmowie, możemy 
poznać te obszary, które potrzebują ulepszenia.
Fetköter: Jesteśmy wszędzie tam, gdzie prowadzi się transakcje. 
Jedną z naszych zasad jest bycie przedsiębiorstwem budzącym 
zaufanie – dotrzymujemy umów i stwarzamy jasne sytuacje dla 
wszystkich, którzy z nami współdziałają, a zwłaszcza dla naszych 
pracowników.
K-Wert: Jak ważna jest dla KAEFER Społeczna Odpowiedzial-
ność Biznesu (CSR)?
Hoedemaker: CSR jest bardzo istotnym elementem naszej kul-
tury korporacyjnej. Nasi klienci i my odnieśliśmy w ostatnich 
latach znaczne sukcesy dzięki globalizacji naszych działań. Uwa-
żamy, że musimy być społecznie odpowiedzialni, chcemy to po-
kazać i według tych zasad chcemy żyć.
Fetköter: CSR ma związek z naszym osobistym podejściem do 
życia, którego istotnym elementem jest po prostu odpowiedzial-
ność i zaangażowanie w działalność dla dobra innych. Nie chce-
my jedynie przekazywać pieniędzy. Chcielibyśmy, aby nasi pra-
cownicy przejęli część tej odpowiedzialności. Dobrym przykła-
dem tego jest Day of Caring. 
K-Wert: Jakie życzenia na 2009 r. chcieliby Panowie złożyć 
swoim współpracownikom?
Hoedemaker: Chcielibyśmy, aby mieli dużą motywację do pracy 
dla KAEFER oraz żeby osiągali sukcesy, pracując z zadowole-
niem. 
K-Wert: A w jaki sposób KAEFER przyczyni się do tego?
Hoedemaker: Myślę, że praca dla firmy, która dynamicznie się 
rozwija, jest ekscytująca. U nas stale coś się dzieje – i tak jest 
dobrze. Dla każdego z nas.

Dziękujemy za rozmowę.

>> ObrOty GruPy KAeFer 

W roku 2008 obserwujemy kontynuację trendu 

wzrostowego. Zwiększenie obrotów osiągnięto głównie 

dzięki wzrostowi organicznemu w większości regionów. 

>> ZAtrudnienie W GruPie KAeFer

Zatrudnienie w 2008 r. wzrosło do ponad 15 tys. osób. 

Szczególnie duża liczba nowych współpracowników 

pojawiła się przy realizacji międzynarodowych projeków.

Obroty Grupy 2008

Rynek światowy

Rynek niemiecki

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI
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Grupa KAEFER

Był to słoneczny, letni dzień, kiedy 30 lip-
ca na tarasie Park Hotelu odbyło się spo-
tkanie zarządu, doradców i przedstawi-
cieli pracowników KAEFER, rodziny Koch, 
partnerów biznesowych, klientów, gości 
ze świata polityki oraz przyjaciół.
Gościem honorowym był Norbert 
Schmelzle, który po 12 latach skuteczne-
go kierowania firmą odszedł na zasłużo-
ną emeryturę. Piękna pogoda i uroczy 
widok na Hollersee stworzyły dobry na-
strój, który sprzyjał rozmowom i zawie-
raniu znajomości. 
 W Sali Kopułowej hotelu, przy uro-
czystym posiłku, przemawiali następca 
Peter Hoedemaker, Przewodniczący Ra-
dy Nadzorczej dr Brun Osterloh, rzecznik 

rodziny Ralf Koch oraz w imieniu pracow-
ników i zarządu – Gisbert Loosen i Jörn 
M. Fetköter. Poszczególne, bardzo oso-
biste przemowy harmonijnie się uzupeł-
niały, ukazując zasługi Norberta Schmel-
zle dla rozwoju firmy, m.in. umiejętność 
porozumiewania się z pracownikami 
i niezwykłą siłę perswazji – cechy, dzięki 
którym odnosił sukcesy. 
 Podziękowania, które wygłosił Nor-
bert Schmelzle, uwidoczniły, jak trudne 
będzie dla niego – po latach ciągłego 
zaangażowania w rozwój firmy – odej-
ście na emeryturę. Pan Schmelzle nie 
chce jednak spocząć na laurach – zamie-
rza podjąć nową działalność zawodową. 

Uroczyste pożegnanie Norberta Schmelzle

W spotkaniu 

wzięło udział 

ponad 100 

uczestników

W trakcie IMM (International Management Meeting) w Am-
sterdamie zaszły ważne zmiany. W imieniu wszystkich ze-
branych Peter Hoedemaker uhonorował odchodzącego Pre-
zesa Zarządu Norberta Schmelzle i w bardzo osobistym 
przemówieniu podziękował mu za zasługi dla firmy. Norbert 
Schmelzle pożegnał się ze wzruszeniem. Zwieńczeniem mi-
łego wieczoru była degustacja win pochodzących z krajów, 
w których działa KAEFER. Był to upominek dla głównego 
bohatera spotkania. 
 Zmianom uległa również nasza struktura organizacyjna. 
Prezentacje o sytuacji finansowej i rozwoju przedsiębiorstwa 
były przedstawione zgodnie z nową strukturą. Przydzielono 
również kilka nagród. Po raz trzeci KAEFER IKM (obecnie 

KAEFER ENERGY) zdobył tytuł „Best Performer”, co ozna-
cza, że może zachować ubiegłoroczny puchar. Nowością 
było użycie narzędzi multimedialnych – dwóch filmów (w tym 
filmu polskiego) i rozmowy telefonicznej na żywo ze stacją 
Neumayer na Antarktydzie, które zamknęły spotkanie. Pre-
zentacje odzwierciedliły rozległość i zróżnicowanie Grupy 
KAEFER.
 Uczestnicy spotkania, które zorganizowała Beate Bem-
mert, pod opieką profesjonalnych przewodników mogli oso-
biście poznać Amsterdam i jego szczególną atmosferę. Cie-
szymy się na kolejne IMM, które odbędzie się już w przyszłym 
roku. 

IMM, czerwiec 2008.
Zaproszenie do Amsterdamu
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Grupa KAEFER

Trzecie spotkanie ICC w Polsce

W grudniu 2007 r. pełniący rolę gospodarza 
Piotr Opat i jego zespół z firmy TERMOIZO-
LACJA powitali w Zabrzu i w Krakowie 
30 pracowników działów controllingu z ca-
łego świata pod kierownictwem Rainera 
Donaliesa (Kierownika CCO). Robert Skro-
bisz, członek GEC, przedstawił wyniki udanej 
akwizycji w Europie Wschodniej, następnie 
odbyły się warsztaty związane z zasadami 
rozliczania kosztów i wprowadzeniem sys-
temu raportowania „Benchmarking”, który 
polega na porównywaniu się z najlepszymi. 
Kolejnymi punktami były seminaria na temat 
przywództwa z udziałem Alexandra Lüdera 
(Kierownika CHR) oraz dalszego rozwoju 
systemu IT z Manfredem Trederem (Kierow-
nikiem CIT). Na zakończenie uczestnicy ob-
darowali się stworzoną podczas spotkania 
książką kucharską, co doskonale współgrało 
z bożonarodzeniową atmosferą. 

Systematyczność kluczem do sukcesu

ZArZĄdZAnie JAKOŚCiĄ   KAEFER Bliski Wschód jest jed-
nym z pionierów, jeżeli chodzi o wprowadzanie zintegrowa-
nych systemów zarządzania. Już w 2003 r., jako pierwsza firma 
w regionie wykonująca izolacje, byliśmy certyfikowani w Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich według zasad ISO 9001, 
ISO 14001 i OHSAS 18001. Następnie certyfikacje objęły Katar, 
Oman, a niedawno we wrześniu – Arabię Saudyjską.
 Dalsze projekty dotyczyły wprowadzenia nowych syste-
mów IT, wspierających pracę działu personalnego oraz działu 
zakupów i zarządzania magazynem. Rosnąca ilość zadań pod-
wyższa wymagania związane z zarządzaniem zasobami. W ma-
ju 2007 r. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przy ze-
wnętrznym wsparciu został wprowadzony tzw. Enterprise 
Resource Planning System (ERP), który jest obecnie testowa-
ny w Katarze, Omanie i Arabii Saudyjskiej. Wkrótce nastąpi 
połączenie obszaru bliskowschodniego siecią, która umożliwi 
wszystkim pracownikom dostęp do danych, dzięki czemu bę-
dzie można uniknąć podwójnego wykonywania tej samej pra-
cy. 

Młodzi menadżerowie odnoszą międzynarodowy 
sukces na JLP 

SZKOLenie dLA MŁOdyCH MenAdŻerÓW   Brema, Paryż, Wrocław i jeszcze raz Brema 
– to miejsca spotkań uczestników programu wspierania młodych kadr menadżerskich, 
który zakończył się jesienią. Program z pozytywnym wynikiem zaliczyło 13 pracowników 
z 7 krajów. „Nie było łatwo, ale odnieśliśmy sukces” – mówi jeden z uczestników. 
 Dla przypomnienia: program, przeprowadzony po raz pierwszy w takiej formie, jest 
skierowany do młodych pracowników, posiadających już doświadczenia w kierowaniu ludź-
mi, którzy zostali nominowani przez swoich przełożonych do działań na arenie międzyna-
rodowej. Uczestnicy otrzymują aktualne, istotne dla przedsiębiorstwa projekty z dziedzin 
budowy statków, pozyskiwania energii, budowy rusztowań i projekty z zakresu IT. Praca 
i nauka odbywa się nie tylko podczas modułów szkoleniowych, które mają miejsce w jednym 
z wymienionych wyżej miast i trwają 3–4 dni, lecz także – i przede wszystkim – pomiędzy 
tymi spotkaniami. Dzięki temu młoda kadra może podnieść posiadane kompetencje między-
kulturowe, nawiązać międzynarodowe kontakty i poznać różne oddziały KAEFER. 
 Kolejnym sukcesem jest to, że niektórzy uczestnicy już podczas trwania programu 
awansowali na bardziej odpowiedzialne stanowiska. Na zakończenie przygotowano dla 
członków Zarządu KAEFER i GEC (Group Executive Committee), prezentację projektów 
i rezultatów szkolenia. Dobre doświadczenia związane z programem mówią same za siebie. 
W 2009 r. przewidziano kontynuację programu.

Globalne potrzeby – mobilni pracownicy

GLObAL WOrK   Niemal na całym świecie przedsiębiorstwa 
budowlane muszą zmierzyć się z problemem braku wykwalifi-
kowanej kadry technicznej. KAEFER, szukając nowych rozwią-
zań, utworzył w 2007 r. firmę GLOBAL WORK, która specjali-
zuje się w rekrutacji personelu w branży budownictwa prze-
mysłowego. W tym samym roku firma rozpoczęła swoją dzia-
łalność w Polsce. 
 Po pierwszych 10 miesiącach działalności firmy rekruta-
cyjnej ponad 130 wykwalifikowanych pracowników dołączyło 
do Grupy KAEFER.  Większość z nich to pracownicy fizyczni, 
którzy zostali oddelegowani do pracy przy  projektach 
m.in. w Polsce i w Norwegii. Rynkami docelowymi dla firmy 
GLOBAL WORK są również inne kraje Europy Zachodniej oraz 
Kanada. Źródłem pozyskiwania wykwalifikowanego personelu 
pozostają natomiast kraje Europy Wschodniej.
 GLOBAL WORK stale rozbudowuje profesjonalną bazę 
kandydatów w celu efektywnego dostarczania zasobów ludz-
kich do Grupy KAEFER. Oferty pracy są skierowane do kandy-
datów, którzy poszukują stabilnego zatrudnienia z możliwo-
ścią uczestniczenia w realizacji międzynarodowych projektów. 
Rekrutowani kandydaci to wykwalifikowani pracownicy, którzy 
posiadają doświadczenie na stanowiskach technicznych, takich 
jak monter izolacji termicznej, blacharz warsztatowy oraz ma-
larz konstrukcji stalowych.
Więcej informacji na www.globalwork.com.pl.

Peter Hoedemaker wraz z młodymi menadżerami, którzy wzięli udział w programie JLP
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PrZeKAZyWAnie dOŚWiAdCZeniA   Istotną zaletą Grupy KAEFER jest możliwość 
wymiany wiedzy niezależnie od granic geograficznych przedsiębiorstw i państw. 
Dzięki temu KAEFER ENERGY (dawniej KAEFER IKM) przyjął u siebie dziesięciu 
pracowników i tłumacza, należących do siostrzanej spółki z Kazachstanu, która 
działa na rynku ropy i gazu. Celem miesięcznego pobytu Kazachów w Norwegii było 
zapoznanie ich z zasadami realizacji projektów w KAEFER ENERGY. Po zakończeniu 
szkolenia operatorzy, doświadczeni w izolacji budynków, budowie rusztowań oraz 
nakładaniu powłok, wrócili do ojczyzny z większą wiedzą i kompetencjami.
 Program wizyty zawierał elementy szkolenia teoretycznego i praktycznego. 
Ważną częścią szkolenia było przedstawienie standardu HSE (zdrowie, bezpieczeń-
stwo i środowisko) autorstwa KAEFER ENERGY. Jedna z grup wspierała zespół 
budujący rusztowanie związane z projektem w Egersund, inna grupa obserwowała 
prace na statku „Tali“ oraz nad projektem Sleipner w Hausgesund. Niektórzy mogli 
skorzystać z warsztatów organizowanych przez KAEFER ENERGY w Stavanger, 
zdobywając dzięki temu cenne doświadczenie.  
 Operatorzy wykazali wysoką motywację i chociaż żaden z nich nie mówił po 
angielsku – przy wsparciu tłumacza oraz stosując aktywnie język ciała – świetnie 
poradzili sobie z komunikacją z norweskimi pracownikami. Dla kilku z nich była to 
pierwsza podróż zagraniczna, żaden nie był wcześniej w Norwegii. Nawet pogoda 
dopisała, pobyt był bardzo udany. 

Nowe centrum szkoleń kształci 
wykwalifikowanych pracowników

GLObAL trAininG   KAEFER przyjmuje stale zlecenia 
w Polsce i w innych krajach, a ich liczba wciąż rośnie. 
Tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na dobrze 
wyszkolonych pracowników. Zarząd należącego do Gru-
py KAEFER przedsiębiorstwa IZOKOR Płock S.A. zare-
agował na potrzeby rynku i latem zeszłego roku założył 
spółkę-córkę GLOBAL TRAINING, której zadaniem jest 
szkolenie nowych pracowników. Po adaptacji budynku 
i warsztatów w pobliżu siedziby jednego z ważnych 
klientów – PKN ORLEN S.A., na początku października 
centrum uzyskało od instytucji odpowiedzialnej za edu-
kację odpowiednie pozwolenia na rozpoczęcie działal-
ności. Rada Nadzorcza powierzyła kierownictwo GLO-
BAL TRAINING byłemu Prezesowi Zarządu IZOKORU, 
Panu Ryszardowi Borkowskiemu. Posiada on długoletnie 
doświadczenie w dziedzinie izolacji, ochrony przed ko-
rozją i metalizacji. 
 Pierwsze kursy dotyczyły izolacji ciepło- i zimno-
chronnych. Składały się one z 96 godzin zajęć teoretycz-
nych i 304 godzin zajęć praktycznych, po których prze-
prowadzono egzamin teoretyczny i praktyczny. Do 
końca 2008 r. wyszkolono 84 osoby, które otrzymały 
odpowiedni certyfikat. Prawie wszystkie te osoby zo-
stały od razu zatrudnione przez IZOKOR. Większość 
z nich przygotowano do pracy za granicą. Po tak efek-
townym rozpoczęciu działalności w GLOBAL TRAINING 
zaplanowano dalsze kursy obejmujące takie zagadnie-
nia, jak: ochrona przed korozją, budowa rusztowań i me-
talizacja. Ponadto planuje się wzmacnianie przedsiębior-
czego charakteru jednostki, aby umożliwić kształcenie 
kadr dla różnych klientów. 

Ciągle rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych robotników wykonujących 
prace izolacyjne. Z tego powodu KAEFER zwiększył limit kwalifikacyjny w 2008 r. 
– zatrudniono 32 nowe osoby, które miały zostać przeszkolone. „W ten sposób, 
w odniesieniu do roku ubiegłego, podwoiliśmy ilość osób kształconych w zawodzie 
izolarza” – cieszy się Ralf König, Kierownik Działu Personalnego z Niemiec.
 W związku z powyższym zwiększył się administracyjny i organizacyjny nakład 
pracy związanej ze szkoleniem. „Ponieważ międzyzakładowe kształcenie i nauka 
w szkole zawodowej odbywają się w Bremie, musieliśmy wynająć mieszkania, dosto-
sować warsztat oraz urządzić drugą klasę szkoły zawodowej” – objaśnia König. 
Wysiłki jednak się opłacają, ponieważ KAEFER potrzebuje nowej, wykwalifikowanej 
kadry – ludzi, którzy w przyszłości zostaną inżynierami lub kierownikami robót.
 W całych Niemczech pierwszy krok w życiu zawodowym w nowym roku szkole-
niowym w Grupie KAEFER postawiło 55 uczniów – zarówno w zawodach budowla-
nych, jak i administracyjnych. Obecnie zatrudniamy we wszystkich niemieckich fir-
mach 120 osób uczących się zawodu. Co istotne, KAEFER szkoli według zapotrze-
bowania. „To jest najlepszy sposób realizacji naszej społecznej odpowiedzialności 
– po co pobierać nauki, jeżeli nie dają one szans na dalsze zatrudnienie” – zauważa 
König.

Podwoiła się ilość miejsc szkoleń

Zespół z Kazachstanu szkolony w Norwegii
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Międzynarodowe przywództwo

PrZyWÓdZtWO „Wspólne wartości 
i rozumienie przywództwa wybiegające 
daleko poza granice i kultury tworzą pe-
wien spójnik, który łączy cały świat KA-
EFER” – powiedział Alexander Lüder, 
Kierownik Personalny Grupy KAEFER. 
Wartości KAEFER i zasady przywództwa 
– 22 deklaracje w czterech kategoriach 
– zostały ujęte we wspólnej inicjatywie 
kierownictwa firmy oraz Działu HR i za-
prezentowane Centrali w 2007 r. pod 
nazwą „Przywództwo w KAEFER”.
 Wartości te zostały udostępnione 
wszystkim oddziałom krajowym. „Mieli-
śmy nadzieję, że osoby na stanowiskach 
kierowniczych przyswoją sobie te war-
tości” – mówi Lüder. Nie rozczarował 
się, wręcz przeciwne. „Stało się więcej, 
niż oczekiwaliśmy” – stwierdza. 
 Wiele spółek zagranicznych w obec-
nej chwili pracuje aktywnie z „Leader-
ship at KAEFER“. Na przykład we Francji 

każdy nowy pracownik otrzymuje tę pu-
blikację. Temat omawiany jest szczegó-
łowo na warsztatach, dzięki czemu każ-
dy kierownik zna jej treść. W Polsce 
i w Hiszpanii również rozdaje się ulotkę 
i poddaje jej tematykę wyczerpującej 
dyskusji. W Norwegii odbyło się także 
wiele podobnych spotkań. Szczególnie 
intensywnie zasadami Leadership zajęli 
się koledzy z RPA. Dyrektor George 
Wardrope i Kierownik Działu Personal-
nego Wendall Naidoo realizują temat 
w praktyce. Tamtejszy zarząd ocenił 
własną pracę na podstawie tych dekla-
racji i uruchomił działania, dzięki którym 
pewne kryteria powinny ulec poprawie.  
 Inne kraje traktują tę inicjatywę 
nieco mniej ofensywnie, jednak Lüder 
jest ogólnie zadowolony. „W następnej 
kolejności przeprowadzone będą warsz-
taty na Bliskim Wschodzie, w Niemczech 
i w innych regionach, a opracowane idee 

przeniesione zostaną na inne jed-
nostki. Naszym celem jest dalej to-
czyć rozpoczętą dyskusję, rozbudo-
wać wspólne pojęcie przywództwa 
i w ten sposób rozwijać przedsiębior-
stwo KAEFER we wszystkich częściach 
świata“.

W czasach, w których ilość osób 
poszukujących pracy zmniejsza się, 
ważny jest dobry projekt ogłoszenia, 
które powinno przekazać rzetelną 
informację. Ponieważ stosowany 
przez KAEFER od dwóch lat wzór 
ogłoszeń nie uwzględniał zmian or-
ganizacyjnych przedsiębiorstwa, 
w tym roku opracowano i wprowa-
dzono w życie nową koncepcję. 

Obecnie KAEFER zachęca pra-
cowników do zainteresowania się 
poszczególnymi działami przedsię-
biorstwa, stosując odpowiednie tre-
ści i motywy. Ponadto ogłoszenia są 
tak pomyślane, aby przedsiębior-
stwa zagraniczne mogły z nich łatwo 
skorzystać i dostosować do lokal-
nych wymagań. Główną zaletą ogło-
szenia jest to, że odpowiada ono 
zarówno wymaganiom stawianym 
przez Internet, jak i przez drukar-
nie. 

Nowe ogłoszenia 
rekrutacyjne

Zarządzanie projektami „od podstaw“

AMbitnie W maju 2008 r. w KAEFER wdrożono pilotażową 
fazę zarządzania projektami, w której udział wzięło 17 osób 
w Niemczech i 13 we Francji. Od tego czasu kierownicy projek-
tów i budów podnoszą kwalifikacje w zakresie zarządzania pro-
jektami metodą tradycyjną i elektroniczną. 
 „Program jest czymś więcej, niż zwykłym szkoleniem” – 
objaśnia Reinhild Heider, Kierownik Programu z Działu HR – „Ma 
on wysoki poziom, został opracowany zgodnie ze standardami 
Instytutu Zarządzania Projektami (PMI) i wymaga od uczestni-
ków uwagi i poświęcenia“. U podstaw leży szybko zmieniający 
się świat projektów, które są coraz większe i bardziej wymaga-
jące. „Na całym świecie chcemy osiągnąć wysoki standard za-
rządzania projektami” – zaznacza Kierownik Heider. 
 Jeden z ekspertów, współtwórca określonego dla KAEFER 
cyklu życia projektów, wspiera osobę zarządzającą projektem 
we wszystkich jego fazach. „Uczestnicy poznają zasady zarzą-
dzania projektami od podstaw. My oferujemy im kształcenie, 
które umożliwia zastosowanie poznanych tematów z dnia na 
dzień” – zapewnia Heider.
 Dla uczestników nie zawsze jest to łatwe. Szkolenie drogą 
elektroniczną wydaje się być – według opinii wielu z nich 
– szczególnie wymagające. Podczas zjazdów seminaryjnych 
intensywna nauka odbywa się w oparciu o przykładowe projek-
ty KAEFER. „Kursy podstawowe są interesujące i pouczające, 
pozwalają na korzystanie z doświadczenia innych osób. Stano-
wi to – zgodnie z wypowiedziami uczestników – powód do 
zadowolenia”. Jeżeli faza pilotażowa zostanie oceniona pozy-
tywnie przez uczestników, program będzie kontynuowany 
przez szereg kolejnych lat. Zostaną wprowadzone trzy stopnie 
kwalifikacji – podstawowy, zaawansowany i profesjonalny.
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rOZPOZnAWALni   KAeFer ma wyrazisty wizerunek, który 
prezentuje światu m.in. za pomocą odnowionej strony inter-
netowej oraz kampanii reklamowej.

W stalowni jest gorąco, niesłychanie gorąco! Pot spływa 
naszemu koledze z czoła. Jego wyraz twarzy zdradza najwyż-
szy stopień skupienia. Oczywiście nie jest to łatwa praca. 
Umiejętnie i skutecznie realizuje zadanie – izoluje lodowaty 
przewód azotu. 

Monter jest „naszym człowiekiem na prawdziwy chłód” 
– tak głosi hasło jednego z plakatów, które KAEFER publikuje 
od niedawna w ramach nowej kampanii wizerunkowej. Seria 
plakatów, czy też prezentacja w Internecie, powinny przekazać 
naszemu klientowi jasny obraz tego, kim jesteśmy i co robi-
my. 

„Plakaty świadomie koncentrują się na tych pracowni-
kach, których codzienna praca stanęła u podstaw sukcesu 
Grupy KAEFER” – mówi Stefan Beeg, Kierownik Działu Komu-
nikacji (CCM) w Bremie. Stają się one żywe dzięki ludziom, ale 
też dzięki pozornej sprzeczności pomiędzy tekstem a obra-
zem. Na innym plakacie widoczny jest monter uzbrojony w gru-
be, ochronne rękawice i szlifierkę kątową – jego wygląd raczej 
nie wskazuje na to, aby odprężał się w momencie, w którym 
znalazł się w kadrze, ale tekst obok fotografii głosi, że jest to 
„nasz człowiek do spraw głębokiego odprężenia”. Kto poczyta 
trochę więcej, dowie się, że ten pan właśnie jest zajęty budo-
wą strefy wellness na statku wycieczkowym. Jego praca przy-
czynia się do tego, że klienci floty w przyszłości będą mogli się 
intensywnie odprężyć.

Oczywiście kampania została opracowana w taki sposób, 
że jest zrozumiała na całym świecie. Nie przedstawia ona tyl-
ko wizerunków mężczyzn – istnieje również motyw z udziałem 
kobiet.

 „Kampania została pomyślana przede wszystkim jako 
nośnik informacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Jej zamie-
rzeniem jest wzmocnienie identyfikacji naszych pracowników 
z Grupą KAEFER” – mówi Kierownik Działu Komunikacji. Mo-
tywy nie tylko zostaną wykorzystane jako plakaty, ale również 
jako treść banerów na rusztowaniach i plakatów w warszta-
tach. Poza tym motywy dostępne są we wszystkich krajach 
– KAEFER pragnie w ten sposób ujawnić swój wizerunek klien-
tom i potencjalnym pracownikom. 

Inne motywy charakteryzują kampanię pt. „Projekty”. Tu-
taj każdy zakres działania przedsiębiorstwa jest przedstawio-
ny jako przykład udanego projektu i objaśniony jednym wier-
szem w tytule. Na przykład widok platformy wiertniczej na 
burzliwym morzu został opatrzony zdaniem następującej tre-
ści: „Troszczymy się o niezawodność”. Oczekiwane skojarze-
nie: KAEFER troszczy się o niezawodną pracę urządzeń u klien-
tów, oferując tym samym niezawodny sposób zarządzania 
projektem. 
Wkrótce online:
Jedno kliknięcie –  masz wszystko czego szukasz.

Jaśniej, przejrzyściej, z zastosowaniem prostej nawigacji, 
szybkie odnajdywanie pożądanych treści – to cechy nowej 
strony internetowej www.kaefer.com. Odświeżony wizerunek 

symbolizuje wielkość i wzrastające znaczenie naszego przed-
siębiorstwa oraz prowadzi odwiedzających bez kłopotu przez 
świat Grupy KAEFER i poszczególne zakresy jej działalności. 
Programiści zatroszczyli się w szczególności o szybkość wy-
szukiwania poszczególnych treści – bezpośrednie linki kierują 
wprost do konkretnych zagadnień fachowych, jak np. LNG.

Strona www.kaefer.com jest ustawiona jako centralny 
portal Grupy. Obok niej działa 20 stron krajowych oferujących 
indywidualną treść, możliwą również do przedstawienia w czę-
ści międzynarodowej. W ten sposób oferty pracy w danym 
kraju widoczne są również za granicą. Strona ta stanowi pro-
gram pilotażowy – jeśli okaże się sukcesem, w podobny sposób 
będą funkcjonować strony krajowe. Życzymy dobrej zabawy 
przy surfowaniu!

Silna marka 
dla silnego zespołu 



11

Grupa KAEFER

PrZyJMuJĄC OdPOWiedZiALnOŚĆ   „Jako firma o bogatej 
tradycji, aktywnie działająca na całym świecie, ponosimy od-
powiedzialność społeczną i wspieramy działania proekologicz-
ne i prospołeczne. Taka zasada powinna towarzyszyć działa-
niom Grupy KAEFER na całym świecie” – mówi Francisca Gor-
godian, Dyrektor Działu Corporate Social Responsibility (CSR). 
Rozumiemy społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa, 
czyli dobrowolny wkład firm w rozwój społeczeństwa, który 
wykracza daleko poza ramy przewidziane w statucie. 
 KAEFER działa na czterech różnych płaszczyznach, któ-
rymi są środowisko, energia, bezpieczeństwo i jakość życia. 
„Ponieważ nie potrafimy zrobić wszystkiego sami, współpra-
cujemy w każdym zakresie z kompetentnymi partnerami” 
– objaśnia Gorgodian.  
 Na przykład w RPA KAEFER wraz z niemieckim Towarzy-
stwem ds. Współpracy Technicznej GTZ w 2004 r. wdrożył 

ambitny program KAEFER Aids Relief Program (KARP). Towa-
rzystwo to działa w ramach współpracy międzynarodowej 
i wspiera kompleksowe reformy i zmiany w krajach rozwijają-
cych się. Celem jest poprawa warunków życia ludzi i poszerze-
nie pespektyw rozwoju. 
 Projekt ten stanowi wzór dla wielu mniejszych projektów 
CSR. Firma bierze udział w Day of Caring w Bremie, organizu-
je turniej Soccer Cup, ponieważ odpowiedzialność społeczna 
obejmuje aktywność wewnątrz i na zewnątrz firmy. 
 Działania te przynoszą nie tylko korzyści dla ogółu, lecz 
również dla KAEFER. Gorgodian mówi: „Robimy coś dla nasze-
go wizerunku, wzmacniamy nasze kompetencje i zwiększamy 
zadowolenie naszych partnerów“. Corporate Social Responsi-
bility jest więc czymś więcej niż tylko odpowiedzialnością spo-
łeczną. Zgodnie z dewizą: „Czyń dobrze i odnoś z tego korzy-
ści”, odpowiedzialność firmy to korzyść dla wszystkich.

Dla społeczności 
i dla Grupy KAEFER

innOWACyJnA OrKieStrA Od 
2008 r. KAEFER pomaga Deutsche Kam-
merphilharmonie Bremen, będąc jej 
głównym sponsorem. Peter Hoedema-
ker, Prezes Zarządu KAEFER, wyjaśnia, 
dlaczego firma wspiera instytucję kultu-
ry: „Jest to jedna z orkiestr o najwięk-
szej renomie. Reprezentuje najwyższą 
jakość i zasługuje na najwyższe uznanie 
na całym świecie. Jesteśmy zadowoleni, 
identyfikując się z tak cenną wartością 
kulturalną i pragniemy, aby orkiestra 
w Bremie nadal istniała“.
 Deutsche Kammerphilharmonie zo-
stała założona w 1980 r. w efekcie 
współpracy niezwykle uzdolnionych stu-
dentów muzyki. Jej siedzibą od 1992 r. 
jest Brema. Dyrektorem Artystycznym 
od 2004 r. jest słynny estoński dyrygent 
Paavo Järvi. Interesujące wydaje się to, 
że orkiestra jest zorganizowana jak 
przedsiębiorstwo; prowadzone są tam 
również zajęcia pedagogiczne z udzia-
łem młodzieży i dorosłych, w które za-
angażowali się muzycy. Wszyscy muzy-
cy są współwłaścicielami przedsiębior-
stwa – orkiestry – i tym samym ponoszą 
finansową odpowiedzialność. To udane 
połączenie kultury i przedsiębiorczości 
doprowadziło do zdobycia przez Deut-
sche Kammerphilharmonie Bremen na-

grody Deutscher Gründerpreis. KAEFER, 
wspierając orkiestrę, pragnie spełnić 
warunki, jakie stawia filozofia społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Podobnie 
z resztą postępują muzycy, angażując 
się w pracę z młodzieżą np. w szkole 
Gesamtschule Bremen-Ost. KAEFER, 
dzięki sponsorowaniu orkiestry, na do-

godnych warunkach może kupować bile-
ty na międzynarodowe koncerty, które 
można wykorzystać w firmie, jak i w kon-
taktach z partnerami biznesowymi. Pra-
cownicy z Bremy mają możliwość naby-
cia biletów po okazyjnych cenach.

Sponsoring Deutsche Kammerphilharmonie Bremen
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Day of Caring stał się w Bremie instytucją. W 2008 r., podobnie jak w poprzednich 
latach, przedsiębiorcy udzielili pracownikom dnia wolnego, aby mogli wziąć udział 
w tym charytatywnym projekcie. 22 sierpnia 52 pracowników KAEFER zgłosiło się do 
pracy na farmie dziecięcej – Kinder und Jugendfarm Bremen w Habenhausen. Jest to 
mała, wiejska osada, w której dzieci nie tylko mogą bawić się na łonie natury, lecz 
także zdobywać umiejętności praktyczne, np. pracować w ogrodzie, piec chleb, pozy-
skiwać miód i opiekować się zwierzętami pod okiem doświadczonych pedagogów. 
 W tym niezwykłym miejscu nasi pracownicy z zaangażowaniem wykonali nie 
tylko „kilka drobnych prac”, co pochwalił Prezes Jörn M. Fetköter. Gdy pracowici po-
mocnicy opuścili osadę, na miejscu pozostał nowy statek piracki, grządka, pomiesz-
czenie dla kaczek, mała scena i domek do zabaw – było to możliwe dzięki dobrej or-
ganizacji, pełnemu zaangażowaniu i doskonałemu zapleczu logistycznemu zapewnio-
nemu przez nasze warsztaty.

Day of Caring

PrOFiLAKtyKA AidS   Ilość osób zakażonych wirusem HIV w RPA stale wzrasta. 
Według danych WHO w 2006 r. zarażony był co piąty Południowoafrykańczyk w wie-
ku produkcyjnym. KAEFER Thermal zatrudnia ok. 1200 osób pracujących na budowie. 
Z myślą o nich już w 2004 r. firma zainicjowała program KAEFER AIDS RELIEF PRO-
GRAM (KARP), którego celem jest uświadamianie zagrożenia i zapewnienie pomocy 
osobom potrzebującym opieki medycznej i leków. 
 Od 2007 r. partnerem programu KARP jest Niemieckie Towarzystwo Współpra-
cy Technicznej (GTZ). W 2008 r. zaszły dalsze zmiany, m. in. w składzie personelu. 
Od wiosny osobą odpowiedzialną za program jest Wendell Naidoo, Kierownik Dzia-
łu Personalnego. Jego doradczynią jest Dikeledi Tsukudu, która pracuje dla GTZ. 
Na miejscu program koordynuje Lindiwe James. 
 Dobrze rozwija się również druga kampania – Voluntary Counselling and Testing 
(VCT – dobrowolne poradnictwo i udział w testach). Na miejscu budowy pracownicy 
są informowani o zagrożeniu HIV, następnie zainteresowani mają możliwość wyko-
nania testu. Ilość osób, które poddały się badaniom, znacznie zwiększyła się w po-
równaniu z pierwszą rundą testów. Ważna informacja – testy i wyniki są bezwzględ-
nie poufne. „Testy wykonuje dla nas zewnętrzna instytucja” – wyjaśnia Francisca 
Gorgodian, Dyrektor Działu CSR „Wyniki pozostają tajne, KAEFER ich nie otrzymuje” 
– zaznacza. Usługodawca troszczy się również o medyczne uświadomienie i zaopa-
trzenie osób seropozytywnych. Projekt wyróżnia się tym, że działania są dobrze 
odbierane przez ludzi.

Coraz więcej pracowników poddaje się testowi
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Pomysł zrodził się spontanicznie podczas Świąt Bożego Naro-
dzenia w KAEFER Industrie GmbH w Bremie. Chcieliśmy pomóc 
ludziom, którym nie powodzi się zbyt dobrze. Ustawiono skar-
bonkę i udało się szybko zebrać znaczną sumę pieniędzy. Po-
służyły one do wsparcia miejsca zabaw dla dzieci Wohlers 
Eichen, inicjatywy prowadzonej w dzielnicy Oslebshausen. 
 W Wohlers Eichen każdego popołudnia przeszkoleni pra-
cownicy opiekują się dziećmi w wieku powyżej trzech lat – 
pomagają w odrabianiu zadań domowych, organizują wyciecz-
ki i inne ciekawe akcje. Budżet nie pozwala na zbyt duże wy-
datki, dlatego zdecydowano się zakupić dobry, trójkołowy 
rower, tzw. „Easy Rider“. 
 Na początku czerwca delegacja KAEFER przekazała za-
bawkę. Pracownicy przynieśli jeszcze piłki nożne, dużą ilość 
koszulek i czerwonych czapeczek. 

Dzieci w krainie zabaw Wohlers Eichen

Podczas podróży 

przez Kanadę 

zaprezento-

wano również 

produkty takie 

jak Lolamat®

KAnAdA dysponuje drugimi na świecie co do wielkości za-
sobami ropy – szacunkowo jest to 179 mld baryłek. Dla 
KAEFER był to jeden z ważniejszych powodów, aby ugrun-
tować swoją obecność na rynku północnoamerykańskim. 
PARKER KAEFER, spółka z siedzibą na wschodnim wybrzeżu 
Kanady, dołączyła do Grupy w 2006 r. Następnie w jej ślady 
poszło przedsiębiorstwo ALBRICO KAEFER z dynamicznie 
rozwijającej się prowincji Alberta. W kwietniu 2008 r. 
KAEFER przejął 100% udziałów firmy. 
 W lipcu, aby skorzystać z nazwy znanej i cenionej na 
rynku marki, dokonano zmiany z Albrico Services na ALBRI-
CO KAEFER. Równocześnie zorganizowano spotkania, któ-
rych celem było ukazanie klientom zmian i nowych możliwo-
ści. Oficjalnie powitano w Grupie KAEFER pracowników 

ALBRICO KAEFER w liczbie 150 osób. Główny zakres dzia-
łalności przedsiębiorstwa to izolacje, instalacje przemysło-
we, projekty budowlane oraz utylizacja azbestu. Albrico jest 
już od ponad 30 lat aktywna w kanadyjskim regionie piasków 
roponośnych i ma stałe kontakty z dużymi, międzynarodo-
wymi klientami. Ponieważ ok. 80% kanadyjskiego przemysłu 
naftowego i gazowego znajduje się w Albercie, region ten 
wydaje się być dla KAEFER bardzo obiecujący. 
 Aby dalej zdobywać ten rynek, KAEFER zwiększy swoją 
aktywność w Kanadzie w nadchodzących latach. Arnaud 
Lejemble, były dyrektor KAEFER WANNER we Francji, został 
skierowany do nowo powołanej spółki KAEFER Canada Inc., 
spółki–matki PARKER KAEFER i ALBRICO KAEFER.

KAEFER inwestuje w regionie 
piasków roponośnych w Kanadzie  
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POLSKA   W najbliższym czasie w sekto-
rze energetycznym ruszą duże programy 
inwestycyjne, ponieważ kotły wybudowa-
ne w latach 50. i 60. XX w. są nieefektyw-
ne i nie spełniają dzisiejszych wymogów 
ekologicznych. Przyszłe inwestycje są ko-
nieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo 
energetyczne kraju. Fundusze na rozwój 
energetyki mają pochodzić z prywatyzacji 
sektora. Coraz więcej międzynarodowych 
koncernów interesuje się rynkiem polskim 
– również budową własnych jednostek 
(m.in. szwedzki Vattenfall, francuski EdF, 
czeski CEZ, niemiecki RWE czy hiszpańska 
Endesa).
 KAEFER Polska przewiduje znaczne 
korzyści związane z krajowymi inwestycja-
mi. TERMOIZOLACJA S.A. obecnie uczest-
niczy w realizacji projektów dla dużych, 
polskich elektrowni, m.in. Bełchatowa 
– największej w Polsce i Europie elektrow-
ni opalanej węglem brunatnym, Jaworzna 
III, Skawiny, Łagiszy, Połańca czy Opola. 
Również na terenie Bełchatowa prace ak-
tywnie wykonuje nowa w Grupie KAEFER, 
siostrzana spółka – TERMOKOR-Bełcha-
tów Sp. z o.o.
 IZOKOR Płock S.A. pozyskał znaczą-
ce kontrakty w ramach Programu 10+, in-
westycji przyjętej przez Grupę Kapitałową 
LOTOS S.A. w związku ze strategią roz-
woju rafinerii w Gdańsku. Szacuje się, że 
do 2010 r. wydatki na realizację programu 
wyniosą ok. 1,47 mld EUR. Pierwszym 

obiektem, na którym prace rozpoczęły się 
już w czerwcu 2008 r., jest instalacja hy-
droodsiarczania (HDS). Następny realizo-
wany kontrakt to instalacja destylacji at-
mosferycznej i próżniowej ropy (CDU/
VDU). Kolejne projekty są równie wyma-
gające, np. izolacje na instalacji produkcji 
wodoru (HGU).
 Drugim, równie ważnym klientem 
IZOKORU Płock S.A. jest Polski Koncern 
Naftowy ORLEN S.A., który zarządza sied-
mioma rafineriami w Polsce, Czechach i na 
Litwie. W ramach realizowanych projek-
tów IZOKOR Płock S.A. do 2010 r. wykona 
dla tego klienta łącznie ok. 146,9 tys. m2 
izolacji i ok. 95 tys. m2 zabezpieczeń anty-
korozyjnych.
 Działalność eksportowa IZOKORU 
Płock S.A. skupia się głównie w trzech re-
gionach – w Niemczech, krajach Beneluxu 
i Finlandii. TERMOIZOLACJA S.A. również 
bierze aktywny udział w projektach zagra-
nicznych, m.in. w Niemczech, Francji, Irlan-
dii, Szwecji, Hiszpanii i we Włoszech.
 Aby sprostać równoczesnej realizacji 
wielu kompleksowych projektów, TERMO-
IZOLACJA S.A. inwestuje w edukację swo-
ich pracowników. Prężnie rozwija się trzy-
letnia szkoła zawodowa w Tarnowie, któ-
rej – dzięki ciekawej ofercie edukacyjnej 
i możliwościom uzyskania dobrej pracy – 
nie brakuje kandydatów. Szkoła ma długo-
letnią tradycję – w tym roku obchodzi 
40-lecie istnienia. Planowane jest wzno-

KAEFER Polska korzysta z potencjału lokalnego rynku

PrACOWniK terMOiZOLACJi Z POLSKi ZdObyWCĄ trZe- 
CieGO MieJSCA  Piotr Kalemba okazał się lepszy niż 17 współ-
zawodników na Mistrzostwach Europy w Zawodzie Montera 
Izolacji Przemysłowych w Kopenhadze. Co dwa lata europejski 
związek przedsiębiorstw zajmujących się izolacją FESI (Fédéra-
tion Européenne des Syndicats d’Entreprises d’Isolation), 
organizuje konkurs na najlepszego młodego wykonawcę izo-
lacji. Celem konkursu jest międzynarodowa wymiana metod 
i procedur oraz wspieranie wysokiej jakości prac. 
 W sumie 4 sprośród 20 uczestników konkursu, którzy 
łącznie reprezentowali 12 krajów, pochodziło z Grupy KAEFER 
– jest to dowód na wysoką jakość naszych szkoleń. W Kopen-
hadze spotkali się Niemiec Mathias Stöcker, Norweg Jonas 
Dalen Berg i Polacy – zwycięzca Piotr Kalemba i Jarosław Ka-
nia.

Sukces na Mistrzostwach Europy 
w Zawodzie Montera 
Izolacji Przemysłowych

wienie działalności edukacyjnej w Głogowie i Oświęcimiu. Również 
IZOKOR Płock S.A. posiada ośrodek szkoleniowy dla przyszłych 
kadr, zlokalizowany w Płocku – GLOBAL TRAINING. Ponadto TER-
MOIZOLACJA S.A. wprowadza wewnątrz organizacji udoskonale-
nia umożliwiające dalszy rozwój. Równolegle przebiega realizacja 
kilku projektów informatycznych, wdrażany jest system obiegu 
dokumentów, MS Project, rozwijana jest funkcjonalność SAP.
 W 2008 r. IZOKOR Płock S.A. świętuje 40-lecie istnienia. 
Z tej okazji w sierpniu odbył się Piknik Rodzinny, natomiast we 
wrześniu – oficjalne obchody jubileuszowe dla kontrahentów.
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HiSZPAniA KAEFER Hiszpania udoskonalił swoje za-
soby IT dzięki wdrożeniu SAP Business One i MARI. 
SAP Business One, używany od początku września, 
obejmuje kompletny zestaw modułów podstawowych 
– wraz z finansami, zarządzaniem klientami, dystrybu-
cją, realizacją projektów i logistyką. Celem programu 
jest udostępnienie wszystkich danych, których potrze-
buje Zarząd, aby skutecznie kierować firmą. 
 Oprogramowanie SAP – dzięki zintegrowanej 
funkcji łączącej wszystkie części naszego przedsię-
biorstwa – umożliwia pracę wszystkich na tych samych 
danych. Zostało ono wdrożone, aby dostarczyć każde-
mu pracownikowi te same, ważne informacje. Projekt 
MARI to moduł dodatkowy, wspierający procesy SAP 
Business One. Jego funkcje obejmują planowanie za-
sobów, rejestr czynności i księgowanie projektów 
z ceną ryczałtową. 
 Ponadto Projekt MARI pozwala na sporządzenie 
wyczerpujących relacji z projektów oraz posiada funk-
cje potrzebne w controllingu i raportowaniu. 
 Kombinacja tych programów pozwoli KAEFER 
w Hiszpanii na znacznie wydajniejszą pracę, szybkie 
wyszukanie ważnych danych i znajdowanie potrzeb-
nych szczegółów. Pracownicy mają do dyspozycji kom-
pletne, stale aktualizowane źródło danych – wystarczy 
nacisnąć przycisk. 

Nowoczesne narzędzia i aktualne 
dane po naciśnięciu przyciskuDotychczas przy wejściu głównym przy ulicy Getreide ze ścian sypał się tynk. Był to 

stan absolutnie nie do zaakceptowania w KAEFER, nie tylko z punktu widzenia bu-
dowlańca. Biura zlokalizowanych tam spółek – KAEFER Industrie, KAEFER Schiffsaus-
bau i częściowo KAEFER Construction – zostały przeniesione wraz z windą i klatką 
schodową 50 m w bok od głównego wejścia, co też nie było idealnym rozwiązaniem. 
To mniej więcej tak, jakby kierowca prowadził samochód przystosowany do ruchu 
lewostronnego, siedząc z przodu po prawej stronie. 
 Dział Nieruchomości zachęcił więc do działania biuro architektów Haslob, Kruse 
& Partner. W sierpniu pojawili się budowlańcy, a już pod koniec września zostało 
otwarte wejście do odnowionego biurowca o przyjaznych kolorach – z dołączonymi 
salami konferencyjnymi i bezpośrednim dostępem do schodów i windy. Obecnie 
mieści się ono z przodu na rogu ulicy Pillauer. Krótko mówiąc – gości zaprasza teraz 
do środka widoczna „Corporate Identity”.

Facelifting siedziby oddziału w Bremie

POLSKA słynie z wykwalifikowanych pracowników. Jedni z naj-
lepszych pracują w szeregach TERMOIZOLACJI. W zorganizo-
wanych w Tarnowie przez Oddział Wschód TERMOIZOLACJI 
S.A. pierwszych w Polsce Mistrzostwach w Zawodzie Montera 
Izolacji Przemysłowych, pracownicy TERMOIZOLACJI zdobyli 
dwa pierwsze miejsca. W zawodach wzięły udział największe 
polskie przedsiębiorstwa izolacyjne.
 Prezes Stanisław Juda tak skomentował wynik: „Mistrzo-
stwa pokazały, że przyjęty w naszej firmie kierunek szkolenia 
pracowników poprzez szkołę zawodową jest pomysłem trafio-
nym. Obaj nasi zwycięzcy są absolwentami szkoły. Ich sukces 
cieszy i świadczy o skuteczności nauczania. Fakt, że sędziowie 
z konkurencyjnych spółek wskazali ich na zwycięzców, dowo-
dzi pełnego obiektywizmu wyników”.
 Obaj zwycięzcy – Piotr Kalemba i Jarosław Kania – uczest-
niczyli w Europejskich Mistrzostwach Monterów Izolacji Prze-
mysłowych w Kopenhadze. Pan Kalemba zajął wysokie trzecie 
miejsce – to bardzo dobry wynik, zwłaszcza że reprezentanci 
Polski wystąpili na Mistrzostwach Europy po raz pierwszy!

Zwycięska TERMOIZOLACJA
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W miejscowości Santa Ponca na słonecznej Majorce – po 
Saarbrücken, Bremie i Paryżu – odbyła się czwarta runda KA-
EFER International Soccer Cup (Międzynarodowych Mi-
strzostw Grupy KAEFER w Piłce Nożnej). Organizatorzy – pod 
kierownictwem Michaela Wołoszyna i Ersana Dogu – zaprosi-
li 20 zespołów z 11 krajów, wśród których po raz pierwszy 
pojawiła się drużyna C&D z Anglii i Szkocji. Peter Hoedemaker 
przywitał osobiście wszystkich uczestników w imieniu centra-
li z Bremy. 
 W trakcie turnieju dla wszystkich oczywiste było, że naj-
ważniejsze nie jest zdobyte miejsce, ale możliwość spotkania 
się pracowników Grupy KAEFER z różnych stron świata, a tak-
że radość i zabawa w gronie przyjaciół. 
 Pierwszego wieczoru wszystkich zachwycił porywający 
pokaz flamenco. Drugi i ostatni dzień zwieńczyło przyjęcie 
w sali hotelu Rey Don Jaimie oraz spotkania w pubie, przy 
bilardzie, które odbyły się po zakończeniu mistrzostw. Zespół 
KAEFER-Heibl z Węgier zdobył pierwsze miejsce, na miejscach 
drugim i trzecim uplasowały się zespoły Industrie Hamburg 
i TERMOIZOLACJA z Polski. 
 Ponadto KAEFER Aislamientos z Hiszpanii przekazał pa-
ni Lindiwe James darowiznę w wysokości 12 tys. EUR. Środki 
te mają wesprzeć realizowany w RPA program KARP (KAEFER 
AIDS Relief Program). Wydarzenie to doskonale współgrało 
z rodzinną atmosferą spotkania. 

International Soccer Cup na Majorce

nOrWeGiA   KAEFER ENERGY (dawniej KAEFER IKM) przejął Hinna Gulv, 
wysoko wyspecjalizowanego producenta podłóg dla rynku offshore i bu-
dowy statków. Firma, założona w 1975 r. w Stavanger, jest najważniej-
szym dostawcą podłóg na rynku offshore w obrębie Morza Północnego. 
Ponadto Hinna Gulv prowadzi międzynarodowe projekty w Singapurze, 
Korei Południowej i Brazylii. Od 1 lipca 2008 r. przedsiębiorstwo oficjalnie 
należy do KAEFER ENERGY.
 Dział architektury pozyskał dziesięciu pracowników, którzy są odpo-
wiedzialni m.in. za rozwój marketingu dla systemów podłogowych spółki 
KAEFER ENERGY. Oferowane podłogi podlegają – jak większość mate-

riałów offshore – surowym przepisom przeciwpożarowym. Muszą wytrzy-
mywać długotrwałe wibracje, zasolone powietrze i intensywne użytkowa-
nie przez całą dobę. KAEFR ENERGY posiada teraz opatentowane syste-
my podłóg, które sprostają takim wymaganiom. Produkty cieszą się 
uznaniem na rynku, co zwiastuje znaczny rozwój przedsiębiorstwa 
w przyszłości. 
 Zarząd KAEFER ENERGY jest pewien, że pozycja przedsiębiorstwa 
jako jednego z liderów w dziedzinie architektury na rynku offshore, wzro-
sła z chwilą przejęcia firmy Hinna Gulv.

KAEFER ENERGY dzięki akwizycji wzmocnił wydział architektury 
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dZieŃ rOdZiny Kamery termowizyjne, gaśnice i hełmy 
dźwiękochronne na co dzień używane są przez pracowników 
KAEFER. 20 września znalazły jednak wyjątkowe zastosowanie 
– do siedziby w Bremie zaproszono na piknik rodzinny ok. 900 
pracowników i członków ich rodzin. Ulica Pillauer była zupełnie 
zablokowana, a tam, gdzie zwykle przeładowuje się blachy, 
gości wabiły lody, napoje, szaszłyki i steki z grilla. Dla młod-
szych dzieci przygotowano dmuchany zamek, ściankę wspi-
naczkową i karuzelę, dla starszych – piłkarzyki. Oprócz tego 
zorganizowano loterię i konkurs balonów – dochody z tych 
zabaw przeznaczono na centrum dla dzieci dotkniętych pro-
blemami w Bremie. Dyrektor Jörn M. Fetköter przekazał czek, 
który wesprze ważną pracę socjalną z dziećmi i młodzieżą. 

 Przede wszystkim chodziło jednak o to, aby rodziny mogły 
zajrzeć za kulisy firmy. Ochrona przed ciepłem, zimnem, dźwię-
kiem, pożarem – pięknie, ale jak to działa? Każdy oddział firmy 
przedstawił coś ciekawego. Aerospace zapraszał do hydrau-
licznego symulatora lotów, budowa statków przygotowała 
zdalnie sterowane łódki w basenie z wodą, a w warsztacie 
szkoleniowym goście zgadywali, z ilu m2 blachy wykonano da-
ny model. Ciekawostką była fotografia wykonana kamerą ter-
mowizyjną. 
 Zespół organizacyjny w składzie Anke Gregorzewski, Jut-
ta Stark i Dagmar Steil doskonale zorganizował festyn. Pomy-
ślano nawet o transmisji meczu klubu Bundesligi Werder Bre-
men. Zakończenia dnia nikt nie przewidział: Werder wygrał 
z FC Bayern z wynikiem 5:2.

Rodziny zaglądają za kulisy 
KAEFER
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Właściciele firmy żyją według tradycyjnych wartości i uważają się za 
część wielkiej rodziny KAeFer.

KAEFER stał się największym na świecie niezależnym przedsiębior-
stwem działającym w branży izolacyjnej i liderem w dziedzinie izolacji 
cieplnej, dźwiękowej i przeciwpożarowej. Firma zatrudnia ponad 14 tys. 
pracowników w ponad 40 krajach. Mimo tak pokaźnej wielkości KAEFER 
pozostał w posiadaniu rodziny od chwili założenia w 1918 r. W 1940 r. 
Heinz-Peter i Annelotte Koch nabyli przedsiębiorstwo od Carla Kaefera. 
„Dla nas zawsze ważne było przejęcie odpowiedzialności, szanowanie 
wartości, życie we wspólnocie i pielęgnacja bezpośrednich kontaktów” 
– mówi Ralf Koch, syn Heinza-Petera i Annelotte Koch, opisując filozofię 
rodziny i firmy.

Słowa „Tylko razem jesteśmy mocni” stały się hasłem przewodnim 
Heinza-Petera Kocha. Podobne zobowiązanie odczuwają jego następcy. 
„Każdy pracownik wiedział, że problem, który go martwi, nie spotka się 
z obojętnością” – opowiada Annelotte Koch, która po śmierci męża prze-
jęła przedsiębiorstwo i bez wątpienia również odpowiedzialność za pra-
cowników. „Systematycznie odrzucałam oferty zakupu składane przez 
konkurencję”. Niezwykła więź z pracownikami, która istnieje do dziś, 
kształtowała się w lepszych i w gorszych czasach. 

Sprawy pracowników i sytuacje w firmie niezmiennie stanowiły 
obiekt zainteresowania rodziny, której członkowie są zawsze obecni na 
imprezach, takich jak International Management Meeting (IMM) lub spo-
tkanie emerytów. „Nasi pracownicy powinni wiedzieć, że szanujemy ich 
osiągnięcia i pragniemy, żeby przedsiębiorstwo żyło”. Ciekawą inicjatywą 
jest również powołany do życia przed czterema laty „Dzień młodych 
właścicieli KAEFER” – bardzo spodobał się on młodym wspólnikom, którzy 
mieli już okazję zwiedzić budowy we Francji, w Polsce i Bremie. Jest to 
dowód na żywe zainteresowanie młodego pokolenia przedsiębior-
stwem. 

Właściciele przywiązują wagę do długotrwałego, solidnego planowa-
nia interesów, aby utrzymać przedsiębiorstwo w dobrej kondycji również 
w przyszłości. „Musimy przewidzieć i rozpoznać, jaki rynek zastanie nas 
jutro”. Warto wykorzystać dobre czasy, aby przygotować się do ewentu-
alnych gorszych dni – stanowi to podstawę ciągłego rozwoju przedsię-
biorstwa i pozwala zabezpieczyć miejsca pracy. Odpowiedzialność ta jest 

dobrze znana rodzinie i zarządowi firmy KAEFER. Rodzina z radością 
obserwuje działania obecnego zarządu, który przywiązuje wielką wagę 
do wspierania młodych pracowników i podnoszenia kwalifikacji. Nieustan-
ne dokształcanie i rozwój stają się coraz ważniejsze. Firmy, które – po-
dobnie jak KAEFER – szkolą młodych ludzi i przygotowują ich do rosną-
cych wymagań oraz oferują pracownikom różnorodne możliwości do-
kształcania, mogą optymistycznie patrzeć w przyszłość. Wspierać i wy-
magać – tak mogłoby brzmieć motto rodziny. „Od pracowników oczeku-
jemy wysokiej gotowości do rozwoju”. To, co w przeszłości stanowiło 
wyzwania natury społecznej i technicznej, jak np. izolacja dachu olimpij-
skiego, to samo będzie stanowiło w przyszłości wyzwania natury ekolo-
gicznej.

Krąg wspólników, składający się obecnie z osób z trzech pokoleń, 
chce aktywnie towarzyszyć rozwojowi firmy KAEFER. W tym celu już 
teraz przygotowuje się młodych wspólników do przejęcia przez nich 
odpowiednich obowiązków, aby mogli zorientować się w sposobie funk-
cjonowania rodzinnego przedsiębiorstwa. W końcu to oni jako właścicie-
le firmy muszą przejąć odpowiedzialność. 

Silni razem

breMA   Ratusz w Bremie, mieście hanzeatyckim, ma około 
600 lat i został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO.
 Niezwykle ambitnym i ciekawym zadaniem okazał się 
udział w renowacji górnej hali ratusza. Nasi pracownicy w dru-
giej połowie roku malowali tam ściany, ale chodziło o coś 
więcej, niż tylko o nakładanie farby.
 Sam wybór farb wymagał ekspertyzy. Do uzyskania har-
monijnego obrazu całości należało zastosować identyczny ton 
koloru, jaki był stosowany wcześniej – wymaga tego również 
zarządzenie konserwatora zabytków. Wybrano farbę mineralną, 
która nie zatyka porów w ścianach i pozwala im oddychać. 
Zaangażowanie pracowników było prezentem dla miasta Bre-
my z okazji jubileuszu 90-lecia firmy KAEFER. 

KAEFER wyremontował ratusz 
w Bremie
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nOWy ZAKŁAd W AuStrALii   Podczas gdy pre-
fabrykacja elementów budowlanych od dawna sta-
nowi sposób na redukcję kosztów, komponenty 
preizolowane stanowią nowe rozwiązanie. Taka 
izolacja rur transmitujących zimno w kontrolowa-
nym środowisku może znajdować się w dowolnej 
odległości od późniejszego miejsca zastosowania. 
Użycie tej techniki dla rur prostych pozwala na 
wcześniejsze wykonanie części prac, a tym samym 
wyklucza ewentualne opóźnienia i problemy na bu-
dowie. 
 W ramach procesu nowe rury są wysyłane od 
producenta do naszego zakładu, gdzie w warun-
kach kontrolowanych montowana jest izolacja. Do-
piero potem trafiają one do miejsc docelowych 
i tam odbywa się montaż. 
 KAEFER Integrated Services zbudował urzą-
dzenie wykonujące izolację w Kewdale w zachodniej 

Australii i zaoferował korzystne rozwiązania dla 
klientów. W porównaniu do obróbki na budowie 
łatwiej jest uzyskiwać stałą, wysoką jakość, a pro-
duktywność jest przewidywalna. Dzięki temu 
zmniejsza się też ilość godzin pracy pracowników 
budowlanych. 
 Obecnie montuje się preizolowane rury z Kew-
dale zasadniczo na terminalach urządzeń LNG, 
w tym również na urządzeniach Woodside Energy 
w Karratha. W przyszłości podjęte zostaną również 
inne zastosowania. Z uwagi na wysokie zaintereso-
wanie KAEFER Australia wybudował już drugą linię 
produkcyjną w Sriracha (Tajlandia). Produkuje się 
tam elementy preizolowane dla projektu Pluto 
w Woodside. Urządzenia produkcyjne zaprojekto-
wano w taki sposób, że w razie potrzeby mogą 
zostać przeniesione w każde inne miejsce na kuli 
ziemskiej. 

Większa wydajność dzięki 
zastosowaniu preizolowanych rur 
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Nowy warsztat wytwarzający 
zewnętrzne pokłady jachtów

Obecnie zauważa się niezwykły popyt na jachty. Księgi zleceń 
stoczni są już zapełnione do 2012 r. Jeszcze bardziej cieszy 
rosnąca ilość zapytań indywidualnych właścicieli lub stoczni 
o pokłady zewnętrzne KAEFER. Zalety naszego opatentowa-
nego systemu mocowania, w połączeniu z jakością i dużym 
zróżnicowaniem wersji dla nawet najbardziej ambitnych pro-
jektów, mówią same za siebie. Realizowaliśmy automatycznie 
otwierane i przesuwane obszary pokładów ze zintegrowanymi 
elementami dźwigów do wyprowadzania łodzi, które nie naru-
szały atrakcyjności wyglądu zewnętrznego. 
 Obecnie w trakcie budowy są m. in. „Bermuda” w Kröger 
Rendsburg, „Luna” na Lloydwerft w Bremerhaven, budowa 
numer 704 w Oceanco (NL) oraz „Eclipse” w Blohm + Voss.
W Bremie sprawnie funkcjonuje nasza produkcja własna. Do-
brze przygotowana załoga realizuje kompletną paletę naszej 
produkcji paneli sufitowych i elementów profili. Główne zlece-
nia realizują monterzy, którzy dotychczas instalowali takie 
systemy i ze względu na udział w nowych produkcjach stale 
ulepszają swój kunszt pracy. 
 Dzięki doskonałemu wykończeniu materiałami wodosz-
czelnymi zleceniodawcy poprosili o uzupełnienie oferty ele-
mentami umeblowania zewnętrznego, takimi jak stoły i bary 
o podobnej jakości i wyglądzie. Podjęliśmy się realizacji tego 
wyzwania – rośnie nie tylko ilość, ale i wartość zleceń.  

K-Wert: Panie Schouten, w jakich przypadkach przedsiębior-
stwo zasługuje na określenie “innowacyjne”?
Marin Schouten: Gdy przenosi rezultaty badań do produkcji. 
To odróżnia przedsiębiorstwa odnoszące sukces od tych śred-
niej miary. Ponadto przedsiębiorstwo innowacyjne ma większe 
szanse pozyskania doskonałych pracowników. Myślę, że opis 
ten odpowiada profilowi firmy KAEFER.  
K-Wert: Co przyciąga Holendra, który pracował przez dwa-
naście lat w EADS i Daimler, do Bremy?
Marin Schouten: Bliskość rodziny, bardzo osobisty klimat pra-
cy w przedsiębiorstwie KAEFER i oczywiście ambicja, pragnie-
nie nowych przeżyć.
K-Wert: Czy KAEFER umożliwia realizację tych pragnień?
Marin Schouten: Oczywiście – w przeciwnym razie nie byłoby 
mnie tutaj. W tym dziale napotkałem na ogromne doświadcze-
nie i wiedzę. Na tej podstawie można stworzyć biznes o zasię-
gu międzynarodowym, korzystając z wiedzy i zasobów na 
całym świecie oraz współpracować z uniwersytetami, instytu-
tami i partnerami. Właśnie w sprawach związanych z działa-
niami międzynarodowymi ufam swoim możliwościom, w końcu 
podczas mojej pracy w EADS prowadziłem międzynarodowe 
grupy badawcze.

Innowacja drogą do sukcesu
39-letni Martin 

Schouten od 

1 maja 2008 r. 

kieruje działem 

ds. technologii 

i badań
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PierWSZy KLient: SieMenS   KAEFER 
Szanghaj rozpoczął produkcję mat izo-
lacyjnych i materiału izolacyjnego PIR. 
Produkty cieszą się popytem w branży 
elektrycznej. 
 Po intensywnych przygotowaniach, 
przy wsparciu KAEFER Abu Dhabi i po 
wyszkoleniu 28 pracowników, zakład 
produkcji mat rozpoczął pracę. Rynki 
docelowe to Chiny i kraje sąsiednie, 
a klientami są Siemens, Alstom, AREVA 
i CNPEC. Pierwsze maty, które opuściły 
zakład, posłużyły do izolacji turbiny ga-
zowej Siemensa w Wuhan w Chinach. Do 
połowy października KAEFER Szanghaj 
dostarczył maty o łącznej powierzchni 
4200 m dla elektrowni jądrowej 
Ling’Ao II przy CNPEC. 
 Maty izolacyjne chronią ludzi lub 
przedmioty przed gorącem. Ponieważ 
łatwo się je demontuje, używa się ich 
w miejscach, do których potrzebny jest 
bezpośredni dostęp np. w celu wykona-
nia prac konserwacyjnych. Najczęściej 
są stosowane przy turbinach parowych 
i gazowych, ale też w elektrowniach ją-
drowych i instalacjach chemicznych. PIR 
z uwagi na charakterystyczną strukturę 
należy do najbardziej skutecznych izola-
torów cieplnych. Rozciągnięta, nieru-

choma piana o znacznej wytrzymałości 
w ekstremalnych temperaturach wspie-
ra procesy niskotemperaturowe w ter-
minalach LNG, w fabrykach etylenu i na 
pokładzie transportowców LNG. Odpo-
wiednie przyrządy pozwalają na wyko-
nywanie elementów z PIR o różnych 
kształtach, które służą jako osłona rur, 
uchwytów, armatury i innych części wy-
posażenia. 

 KAEFER Szanghaj produkuje ten 
materiał we współpracy z włoskim do-
stawcą Duna-Corradini. Popyt będzie 
zapewne wzrastał, ponieważ Chiny pla-
nują budowę nowego terminala LNG 
i fabryk etylenu. 

W Szanghaju uruchomiono produkcję materacy i PIR

innOWACJe   Zawsze wyprzedzać innych o całą długość kadłuba – to 
cel Aerospace, a dział innowacji jest na dobrej drodze, aby ten sukces 
osiągnąć. 

Systemy izolacji i klimatyzacji są istotnymi elementami konstrukcji 
samolotów, ponieważ są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa i komfortu 
pasażerów. Ulepszenie pomysłów stanowi większość działań innowacyj-
nych KAEFER Aerospace. 

Płaszczyzny aktywności są różnorodne. Aby zrealizować projekt 
„Izolacja przyszłości”, KAEFER Aerospace razem z Airbusem i innymi 
partnerami ubiegał się o fundusze z czwartego programu badań podróży 
powietrznych (LuFo IV). „W pakietach izolacyjnych zbiera się woda, któ-
ra nigdy do końca nie potrafi się stamtąd wydostać. Obecność płynu przez 
dłuższy czas wywiera znaczny wpływ na ciężar maszyny i redukuje moż-
liwe obciążenie użytkowe samolotu” – wyjaśnia Dominik Tappert, który 
odpowiada za działania innowacyjne. 

KAEFER, wspólnie z Uniwersytetem Technicznym w Chemnitz, pra-
cuje nad optymalizacją ciężaru kompozytów – obserwuje się zarówno 
zachowanie materiału, jak i procesy produkcyjne. Według Tapperta ta 
dziedzina badań jest również ważna dla klientów: „Mamy nadzieję, że 
możliwa będzie znaczna redukcja ciężaru i tym samym odczuwalne 
zmniejszenie zużycia paliwa”. Wykorzystując wiedzę ekspertów ze-
wnętrznych, tworzy się jak najlepsze warunki, aby wprowadzać dalsze 
innowacje w tej dziedzinie. 

Innym polem badań jest ochrona przeciwpożarowa w samolocie. 
W minionych latach znacznie zaostrzono wymagania w tym zakresie. 
Przyczyną tych obostrzeń jest fakt, iż w momencie pojawienia się ognia 
na pokładzie konwencjonalny kadłub aluminiowy ulega przepaleniu w kil-
ka minut. Według nowych postanowień Federal Aviation Administration 
(w skrócie FAA, jest to amerykańska instytucja odpowiedzialna za bez-
pieczeństwo lotów) kadłub musi wytrzymywać temperaturę ok. 1000° C 
przez co najmniej 5 minut. Izolacja może zapewnić taką wytrzymałość. 
KAEFER Aerospace jest pionierem w tej dziedzinie i korzysta z doświad-
czeń z innych projektów, w ramach których ochronie przeciwpożarowej 
podlegają samoloty AWACS należące do NATO. „Jesteśmy pierwszym 
przedsiębiorstwem na świecie, które spełnia wymogi przeciwpożarowe 
FAA“ – zaznacza Tappert.

W połowie roku KAEFER Aerospace zakupił element segmentu ka-
dłuba oryginalnego Airbusa, dzięki czemu może przeprowadzać szczegó-
łowe testy akustyczne we własnym laboratorium i testować modyfikacje 
własnych mat izolacyjnych, następnie interpretować wyniki testów 
i wdrażać je w życie. Obecnie KAEFER opracowuje ofertę izolacji dla 
nowego samolotu Airbus A350. Prototypy izolacji o dużych rozmiarach 
są już wykonane, przetestowane i w tej formie ujęte w dokumentacji 
przetargowej dla Airbusa.

KAEFER Aerospace: inicjatywa, kreatywność, postęp
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MOderniZACJA eLeKtrOWni   Elektrownia Ratcliffe EON w Nottingham, której 
moc wynosi 2000 MW, zostanie poddana szeregowi prac modernizacyjnych. 
Przedsiębiorstwo KAEFER C&D Industrial Services Ltd. oferuje wsparcie serwisowe 
w wielu dziedzinach dla EON i podobnych klientów w Wielkiej Brytanii. W elektrow-
ni w Nottingham firma uzyskała zlecenie na realizację dodatkowych prac. 
 Projekty obejmują m. in. izolację termiczną, budowę rusztowania, utylizację 
azbestu i wspieranie corocznego programu konserwacji, odnowienie centralnego 
systemu rurociągów prowadzących parę w jednym bloku oraz prace przygotowaw-
cze do planowanego wdrożenia kontroli gazów wydechowych (SCR – Selective 
Catalytic Reduction – selektywna redukcja katalityczna). Podobny program ma być 
kontynuowany w przyszłym roku.
 Kierownik zakładu Power Generation Division z C&D relacjonuje, że przed-
sięwzięcie w Ratcliffe stanowi duże wyzwanie dla organizacji, ponieważ w krótkim 
czasie należy skoordynować i wykonać ogrom różnorodnych prac, nie naruszając 
własnych standardów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i jakości. Projekt ten – od 
chwili rozpoczęcia w maju 2007 r. – zaangażował równocześnie do 200 pracowników 
C&D, a największe natężenie prac było w miesiącach czerwcu i lipcu. Pierwsze sza-
cunki wskazują, że wartość projektu wyniesie ponad 6 mln EUR.

Poszerzenie zakresu robót 
w Elektrowni Ratcliffe EON

OtuLinA eLeKtrOWni   C&D Industrial Ser vices Ltd. 
(Szkocja) zakończyło niedawno rozbiórkę starej otuli-
ny kotła o mocy 1200 MW w Elektrowni Scottish 
Power w Cockenzie. Elektrownia została zbudowana 
w latach 60. niedaleko Edynburga. Ostatnio wykonano 
tam nowe otuliny o powierzchni ponad 6 tys. m2. Pra-
ce obejmowały utylizację płyt azbestowych, wykona-
nie okablowania i podpór stalowych. Materiały zawie-
rające azbest usunięto również z wewnętrznych kon-
strukcji stalowych. Zamiast korzystać z rusztowania, 
prace wykonano z wiszącej platformy.
 Najważniejsza część projektu to montaż nowej 
otuliny – pewnej i niewymagającej konserwacji. Poła-
mane szkło i spadające odłamki to już przeszłość.
 Ze względu na wzorowe wykonanie prac w Coc-
kenzie, Scottish Power zlecił C&D realizację podobne-
go projektu w położonej niedaleko Grangemouth Elek-
trowni Longannet, która ma znacznie większą moc 
– 2000 MW. Obecnie C&D zabezpiecza prace, które 
planowo mają się rozpocząć pod koniec 2008 r. Projekt 
Cockenzie jest wart 400 tys. EUR, natomiast Longan-
net przypuszczalnie osiągnie wartość 2 mln EUR.

Drugie już zlecenie od Scottish 
Power po zakończeniu prac 
w Cockenzie
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KOMPetenCJe W dZiedZinie teCHnOLOGii nuKLeArnyCH   Wzorco-
wym przykładem międzynarodowej współpracy wewnątrz Grupy KAEFER, 
dla której nie istnieją żadne granice, jest projekt budowy pierwszego w Eu-
ropie reaktora EPR (European Pressurised Water Reactor) w fińskim mie-
ście Olkiluoto. Będzie to najmocniejszy reaktor jądrowy na świecie, a jego 
moc wyniesie 1600 MW. Jedną z zalet nowej elektrowni będzie również 
największa turbina parowa świata. Olkiluoto 3 zostanie wybudowany przez 
konsorcjum utworzone przez firmy Areva i Siemens. Prace zlecił TVO 
– spółka joint venture zawiązana przez fińskie elektrownie i jednostki 
przemysłowe. 
 KAEFER włączył się do projektu, korzystając z doświadczenia eksper-
tów z Finlandii, Francji i Niemiec. KAEFER WANNER wykona izolację pier-
wotnego obiegu, niemieccy pracownicy KAEFER – kopułę pokrywy reakto-
ra oraz wstępnie izolację zrobioną w całości z metalu, jaką stosuje się np. 
w pompach głównego obiegu chłodzenia. Finowie przeszkolą miejscowych 
monterów i będą odpowiedzialni za działania logistyczne i organizacyjne. 
 „W trakcie realizacji tego pionierskiego projektu bardzo ważna jest 
ścisła współpraca” – konstatuje Günther Ahlers z Competence Center 

Nuclear (CCCN) w Bremie. W sytuacji, gdy jakiś kraj posiadał bardziej kom-
petentnych specjalistów w danej dziedzinie, niż inny, do tego kraju zosta-
ły przekazane zapytania klientów. „Obecnie zamierzamy rozszerzyć współ-
pracę na inżynierię i produkcję” – mówi Ahlers. 
 Kooperacja międzynarodowa jest ważna m.in. z tego powodu, że bu-
dowę drugiego reaktora tego typu planuje się w miejscowości Flamanville 
we Francji. Adrien Demassieux z KAEFER WANNER z optymizmem stwier-
dza, że KAEFER będzie realizował również i ten projekt. „Zainwestowaliśmy 
ostatnio dużo pieniędzy i nabyliśmy np. laserową maszynę tnącą do prefa-
brykacji izolację w systemie kasetowym”. Ponadto KAEFER WANNER do-
pasował do wzrastających wymagań również swoją infrastrukturę IT. 
 Wspólna ofensywa ekspertów nuklearnych Grupy KAEFER jest ważna 
także dlatego, że po Olkiluoto i Flamanville można spodziewać się dalszych 
zleceń. „Mamy również nadzieję na kolejne zlecenia przy budowie reakto-
rów EPR w RPA, Wielkiej Brytanii i innych krajach” – twierdzi Demas-
sieux.

Połączone siły – lepsza oferta dla klienta

eLeKtrOWnie JĄdrOWe   Premiera nowych targów „Power Plant Technology“ w ramach targów Han-
nover Messe 2008 to reakcja na silny popyt na przyszłościowe rozwiązania w budowie i obsłudze elek-
trowni. Zapotrzebowanie na energię ciągle wzrasta, co prowadzi do wzrostu inwestycji w sektorze ener-
getycznym – budowy nowych i modernizacji już istniejących elektrowni. 
 Przedsiębiorstwo KAEFER Industrie GmbH stawiło czoła temu wyzwaniu i jako wystawca wzięło ak-
tywny udział w targach. Liczni goście z kraju i z zagranicy otrzymali informacje o oferowanych przez 
grupę KAEFER usługach w segmencie budownictwa energetycznego. Dla klientów, z którymi już teraz 
utrzymujemy relacje biznesowe, była to okazja, aby dowiedzieć się więcej o Grupie KAEFER. 22 kwietnia 
2008 r. stoisko KAEFER odwiedził także bremeński senator Ralf Nagel wraz z delegacją, dzięki czemu miał 
możliwość zapoznać się z sukcesami gospodarczymi Grupy w segmencie budownictwa energetycznego.
 Niewątpliwie obecność na targach spowodowała, że spółka KAEFER Industrie stała się jeszcze bardziej 
znana jako profesjonalne przedsiębiorstwo działające w branży energetycznej. 

Nowe targi „Power Plant Technology” 
z udziałem KAEFER

PreCyZJA W PrACy  Po 20 latach 
działania brazylijskiej elektrowni jądro-
wej Angra konieczna była wymiana ge-
neratorów pary. KAEFER Competence 
Center Nuklear in Bremen (CCCN) przy-
gotował projekt systemu izolacji kase-
towych dla generatorów pary, zbiorni-
ków ciśnieniowych i licznych systemów 
rurociągów. Izolację tę pod nadzorem 
KAEFER montuje przedsiębiorstwo 
z Brazylii. 
 Zlecenie otrzymaliśmy w paździer-
niku 2007 r. Krótko po jego przekazaniu 
zespół ekspertów z Bremy udał się do 
miasta Angra, oddalonego o trzy godzi-
ny jazdy samochodem na południe od 
Rio de Janeiro, aby dokonać obmiaru 
geometrii rurociągu. Na tej podstawie 
rozpoczęły się prace inżynierskie w Bre-
mie. W systemie CAD zaprojektowano 
i uzgodniono ok. 2100 różnych kaset. Od 
kwietnia do sierpnia w Bremie przeby-
wało pięciu brazylijskich monterów, za-
poznali się z materiałami i szczegółami 
montażu. Realizacja prac planowana jest 
na najbliższą wiosnę. 

System izolacji 
kasetowych dla 
elektrowni jądrowej 
w Brazylii 
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trZy nA rAZ KAEFER działa od kilkudziesięciu lat w bawarskim 
„trójkącie chemicznym” Burghausen/Burgkirchen/Trostberg. Od 
końca 2006 r. do czerwca 2008 r. równolegle mogliśmy realizować 
trzy wielkie zlecenia. 
 Austriacki dostawca energii OMV rozbudowuje swoją instalację 
do produkcji etylenu w Rafinerii Burghausen. W ramach tzw. projektu 
TMC rurociągi i zbiorniki muszą być wymienione na nowe i zaopatrzo-
ne w izolację. Firma KAEFER Industrie GmbH realizowała te zadania 
pomiędzy grudniem 2006 r. a czerwcem 2008 r., wykonując rozległe 
prace izolacyjne (ok. 31,5 tys. m2). Ponadto przedsiębiorstwo wyko-
nało izolację termiczną o powierzchni niemal 11 tys. m2. Montaż, or-
ganizacja służb do pomocy przy transporcie i praca w trybie zmiano-
wym trwały przez 20 tygodni. Do realizacji tego projektu zatrudniono 
52 pracowników z okolic budowy, a w punkcie kulminacyjnym prac 
nawet 195 pracowników obsługiwało do ośmiu generatorów pianki 
poliuretanowej. 
 Podczas czasowego zamknięcia  modułu, instalacji izolacji wy-
magały zarówno komponenty o wysokiej, jak i te o niskiej temperatu-
rze. W szczytowym okresie zatrudnionych było tutaj 48 pracowników 
KAEFER. Podczas budowy nowego kotła na gaz do 75 pracowników 
izolowało prawie 8,8 tys. m2 rurociągów, zbiorników i chłodnic. 
 Dzięki wyjątkowo elastycznym uzgodnieniom, które dotyczyły 
m.in. personelu, a także możliwości utworzenia blisko placu budowy 
warsztatu do prac przedprodukcyjnych, jak również dzięki wysokiej 
dyspozycyjności warsztatu w Monachium, mogliśmy zagwarantować 
realizację projektów w trybie just-in-time. 

Sprytna logistyka na placu budowy 
w Burghausen

budOWA ruSZtOWAŃ i iZOLACJA   
RPA, gospodarz Mistrzostw Świata 
w Piłce Nożnej 2010, znacznie rozbudo-
wuje infrastrukturę. Prace te generują 
ogromny wzrost zapotrzebowania na ce-
ment, dlatego cementownia Pretoria 
Portland Cement Facto Kenday (PPC) 
w Dwaalboom na północnej granicy kraju 
wymagała pilnej rozbudowy. DMCE Pro-
jects & Services, generalny wykonawca, 
zlecił budowę rusztowania i wykonanie 
izolacji firmie KAEFER Thermal. 
 Do samej budowy rusztowania ko-
nieczne było zaangażowanie 95 pracow-
ników, którzy wykorzystali 531 t mate-
riału. Połowa zatrudnionych to ludność 
lokalna – pracownicy ci zostali wcześniej 
przeszkoleni w naszym centrum kształ-
cenia Sizani Training Centre. Jednostka 
ta daje ludziom bez doświadczenia zawo-
dowego możliwość wyuczenia się zawo-
du i zwiększa ich szanse na rynku pracy. 
 Ponieważ zleceniodawca PCC po 
rozpoczęciu prac prosił o ich szybkie za-
kończenie, ekipa monterów izolacji wzro-
sła z 6 do 124 pracowników. Największym 
wyzwaniem nie był jednak krótki czas 
realizacji, ale trudny dostęp, praca na 

wysokości i wymagania techniczne, do 
których należało się dostosować, mimo 
wysokiej temperatury w trakcie realiza-
cji. Wysokość rusztowań wynosiła 120 m. 
Warto zaznaczyć, że niezwykłym osią-
gnięciem w tych warunkach jest wypra-
cowanie do końca sierpnia 110 tys. godzin 

pracy bez jakiegokolwiek wypadku. Pro-
jekt ten to dowód na to, iż KAEFER Ther-
mal jest bardzo dobrze przygotowany do 
stawienia czoła wyzwaniu, jakie stanowi 
rozbudowa infrastruktury w RPA, a tak-
że, że zatrudnia ekspertów, którzy pra-
cują bezpiecznie i terminowo.

KAEFER THERMAL wspiera rozbudowę infrastruktury w RPA
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biOenerGiA W nAtArCiu   Fiński koncern energetyczny 
Neste Oil ma rozległe plany – chce zostać liderem na świato-
wym rynku w sektorze biodiesela. W Porvoo, niedaleko Helsi-
nek, stolicy Finlandii, koncern buduje drugie urządzenie do 
produkcji tego rodzaju paliw. Projekt nosi nazwę NExBTL. 
Wykonawcą izolacji jest KAEFER Finlandia.
 Rafineria ma zostać uruchomiona latem 2009 r. Neste Oil 
zainwestuje ok. 100 mln EUR. Od maja 2008 r. KAEFER Finlan-
dia przy współudziale 50 monterów wykonał deskowanie i izo-
lację ok. 12 tys. m2 rurociągów i urządzeń.

Biodiesel z Finlandii 

budOWA ruSZtOWAŃ   KAEFER WANNER wykorzystał de-
montaż zbiornika chemikaliów należącego do Millennium Inor-
ganic Chemicals w pobliżu Le Havre, aby zademonstrować 
niezwykłe umiejętności w zakresie budowy rusztowań. Rusz-
towanie otoczyło zbiornik Duval o średnicy 30 m, przy czym 
górna część rozciągnęła się na całą rozpiętość, nie dotykając 
dachu. Takiego rusztowania w Normandii i w regionie Île-de-
France jeszcze nikt nie widział! 
 W trakcie prac wykonanych od lipca 2007 r. do sierpnia 
2008  r. wykorzystano 165 t materiału i 44 t balastu. KAEFER 

WANNER nadzorował ponadto demontaż instalacji i utylizację 
azbestu. Zespół projektowy otrzymał przy tym wsparcie ze-
społu klienta – Millennium Inorganic Chemicals, który jest 
znanym w świecie producentem chemikaliów zawierających 
tytan. 
Za projekt odpowiedzialni byli kierownik budowy Jacques 
Leroy i brygadzista Alain Fleuret. 

Jedyny w swoim rodzaju projekt – rusztowanie w Normandii
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iZOLACJA KOtŁA   Podczas budowy 
nowego kotła dla elektrowni Hagenholz 
w Zurychu filia KAEFER Industrie GmbH 
w Darmstadt wykonała w okresie od lu-
tego do sierpnia 2008 r. izolację 
ok. 1800 m2 elementów instalacji oraz 
1200  m2 rurociągów. Klient stawiał naj-
wyższe wymagania odnośnie realizacji 
technicznej prac, ponieważ ściany bocz-
ne i sufity kotła miały być jednocześnie 
obiektem atrakcyjnym wizualnie. Klient 
odebrał prace pod koniec sierpnia 
2008 r. 

Energia ze śmieci

ZMiAnA KLiMAtu   W grudniu 2006 r. KAEFER Technik i Service GmbH z Mona-
chium (KTS) otrzymał duże zlecenie w sektorze służby zdrowia. Szpital Uniwersy-
tetu Erlangen – Norymberga buduje tzw. centrum leczenia nieoperacyjnego (NOZ) 
o powierzchni użytkowej ok. 14 tys. m2. Drugi odcinek budowy od strony południowej 
zostanie połączony z pierwszym, który już został ukończony. 
 KTS powierzono w związku z budową NOZ 2 montaż kompletnego systemu 
wentylacji wraz z filtrami sufitowymi. Prace rozpoczęto wiosną 2007 r., a ich zakoń-
czenie zaplanowano na połowę 2009 r. Inwestorem jest Wolne Państwo Bawaria, 
reprezentowane przez Uniwersyteckie Biuro ds. Budowy w Erlangen. 
 W nowym centrum Szpital Uniwersytecki zlokalizował kliniki dermatologii i me-
dycyny nuklearnej. Poza tym przewidziano tu miejsce na kawiarnię i kaplicę. Cztery 
kliniki dysponują obecnie 175 łóżkami, 30 miejscami pobytu dziennego, 16 stanowi-
skami do dializy oraz pomieszczeniami kierownictwa kliniki i zarządu. Dzięki temu 
pacjenci mogą być leczeni przez różnych specjalistów. Drugi odcinek budowy obej-
muje budynek, w którym w przyszłości zostaną utworzone dwie sale wykładowe dla 
400 i 200 słuchaczy, pomieszczenia seminaryjne oraz podziemny parking zdolny 
pomieścić 356 pojazdów. 

Wielki projekt w Szpitalu Uniwersyteckim

Kocioł kręgowy z wentylowaną izolacją i przewodem gazu 
gorącego o temperaturze roboczej 1300°C wraz z wewnętrzną 
izolacją z włókien ceramicznych – są to komponenty próbnego 
urządzenia do pozyskiwania ciepła lub energii na bazie biolo-
gicznej, które planuje nasz stały klient EVN AG w austriackiej 
miejscowości Maria Enzersdorf dla Elektrowni Dürnrohr. 

Izolację tego urządzenia zlecono przedsiębiorstwu KA-
EFER Austria pod koniec ubiegłego roku. W zakresie zlecenia 

znajduje się inżynieria, produkcja, dostawa, montaż, rozruch 
próbny i dokumentacja. W pierwszej połowie 2008 r. zaizolo-
wano ponad 1700 m2 powierzchni rur i urządzeń oraz 100 ar-
matur, zawory, zasuwy i nietypowe elementy zabudowy. „Jest 
to prawdziwe wyzwanie, ponieważ zaplanowanie jednej insta-
lacji próbnej stawia o wiele większe wymagania niż zazwyczaj 
i dlatego prace te są ciekawsze i bardziej zajmujące” – twierdzi 
kierownik projektu. 

Elektrownia: próba uzyskania bioenergii
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PLAnOWAnie, KOnStruKCJA, iZOLACJA   W Andernach 
znajduje się największy na świecie zakład produkujący białe 
blachy. Rasselstein GmbH, spółka-córka ThyssenKrupp Steel 
AG, produkuje tu rocznie ok. 1,5 mln ton stali opakunkowej dla 
klientów z całego świata. Para niezbędna w procesie produkcji 
i ogrzewania miejsc produkcyjnych wytwarzana jest we wła-
snym zakresie. Ciepłownia gazowa została zbudowana 
w 1960 r. i po 45-letnim okresie eksploatacji zastąpi ją nowa 
elektrociepłownia przemysłowa (IHKW) w Andernach. 
Kamień węgielny pod nową budowlę wmurowano w trakcie 
uroczystej ceremonii pod koniec 2006 r. Projekt ten pozwoli 
zaoszczędzić każdego roku ok. 40 mln litrów oleju opałowego. 
W sprawy związane z nową budową zaangażowany był miesz-
czący się w Düsseldorfie oddział KAEFER Industrie GmbH, 
który wykonywał prace konstrukcyjne i izolacyjne na zlecenie 
dwóch klientów. Dla spółki Oschatz GmbH z Essen wykonano 
izolację kotła, licznych rurociągów i innych elementów insta-
lacji. 30 pracowników z Polski i niemieccy podwykonawcy 
w okresie od marca do września zaizolowali w sumie 6500 m2 
powierzchni. Na zlecenie BHR Hochdruck-Rohrleitungsbau 
GmbH ze Stuttgartu wykonano w okresie od maja do listopa-
da izolację 5500 m2 rurociągów i 500 m2 powierzchni urzą-
dzeń.

Fabryka blachy rusza pełną parą

ZAbeZPieCZeniA PrZeCiWPOŻArOWe   Sukces Grupy KAEFER wziął się z wiedzy 
i doświadczenia poszczególnych przedsiębiorstw. Możliwy jest transfer personelu 
i fachowej wiedzy z jednej części świata do drugiej. W ten sposób jednostki KAEFER 
mogą spełnić każde wymagania i dodatkowo uczyć się od siebie. 
 Doskonały przykład stanowi współpraca KAEFER WANNER we Francji i KAEFER 
ENERGY w Norwegii. KAEFER WANNER otrzymał latem ubiegłego roku zlecenie od 
EXXON MOBIL z Notre Dame de Gravenchon w Normandii. Celem projektu było 
pokrycie setek uchwytów rurowych w rafinerii spienioną powłoką, chroniącą przed 
negatywnym wpływem węglowodorów. Aby to osiągnąć, KAEFER WANNER zainwe-
stował w urządzenie COVERDALE do mieszania CHARTEK 1709 – najskuteczniejszej 
powłoki do tego celu. Na początku września 2007 r. siedmiu pracowników ukończy-
ło trzydniowe szkolenie w Normandii w International Paint, czyli w przedsiębiorstwie 
oferującym CHARTEK. 
 KAEFER ENERGY, który dotychczas był certyfikowany jako użytkownik powło-
ki CHARTEK, wspierał francuską grupę, oddając na czas trwania projektu do dyspo-
zycji dwóch doświadczonych pracowników. Pod koniec października 2007 r. Inter-
national Paint przeprowadził audyt, którego celem była ocena kompetencji użytkow-
nika i przeprowadzenie kontroli jakości. Wszystkich siedmiu użytkowników, podob-
nie jak kierownictwo projektu, pomyślnie przeszło audyt, a KAEFER WANNER sam 
obecnie posiada certyfikat użytkownika produktu CHARTEK-1709. Tym samym nasze 
przedsiębiorstwo może ubiegać się o udział w dalszych projektach we Francji. 
 Francuskie i norweskie jednostki KAEFER również w przyszłości będą kontynu-
owały współpracę związaną z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. KAEFER 
ENERGY, oprócz CHARTEK 1709, często stosuje również CHARTEK 7, szczególnie 
w związku z dużymi projektami, np. Snøhvit. Niewątpliwie KAEFER WANNER sko-
rzysta z tych doświadczeń podczas realizacji dalszych projektów w północnej Fran-
cji, będzie również dążył do zdobycia własnego certyfikatu na ten produkt. 

Efektywna współpraca przedsiębiorstw 
z Grupy KAEFER

VOEST Alpine Stahl Donauwitz GmbH, jeden 
z najstarszych austriackich zakładów produkujących 
stal, w ramach ciągłego doskonalenia montuje turbiny 
parowe do produkcji prądu. Międzynarodowe zlecenie 
budowy komory dźwiękochronnej dla pierwszej 
z trzech turbin przekazano KAEFER Austria. 

Kabina dźwiękochronna to konstrukcja stalowa 
o masie 12,5 tys. kg  i 420 m2 powierzchni. Tę potężną 
zabudowę, we wnętrzu której zmieściłby się dom jed-
norodzinny, uzupełniają bramy dźwiękochronne i prze-
suwne drzwi, instalacja oświetleniowa i oświetlenie 
awaryjne oraz dodatkowo wentylacja z dmuchawą 
osiową o wydajności 55 tys. m3 na godzinę wraz 
z kompletną instalacją sterowania. Jednostka wyma-
gająca wkładu pracy 200 osobogodzin została wypro-
dukowana w sierpniu i zainstalowana późną jesienią. 
Mamy nadzieję na realizację kolejnych dwóch zleceń.

Zwyciężyć z międzynarodową 
konkurencją
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LnG   Ukończono największy projekt w historii KA-
EFER Integrated Services (Australia). Firma Wood-
side Petroleum Ltd. zgodnie z wcześniejszymi pla-
nami mogła uruchomić produkcję piątego urządze-
nia LNG na North West Shelf w Australii Zachodniej. 
Gazociąg o nazwie „Train 5”, którego budowa kosz-
towała około 1,5 mld EUR (2,6 mld dolarów austra-
lijskich) produkuje rocznie 4,4 mln ton płynnego 
gazu ziemnego. W konsekwencji potencjał produk-
cyjny jednostki wzrósł do 16,3 mln ton.
 „Projekt Train 5 został zrealizowany bezpiecz-
nie, efektywnie i terminowo – i to po bardzo kon-
kurencyjnych cenach, mimo że nabycie zasobów 
naturalnym było trudne” – zauważa Eve Howell, 
Wiceprezes Woodside North West Shelf. Urządze-
nie LNG w Karratha wytwarza płynny gaz ziemny 
dla odbiorców z Japonii, Chin, Korei Południowej 
i innych krajów. Obsługuje Woodside, a ponadto 

korzysta z niego pięć innych przedsiębiorstw: BHP 
Billiton, BP Developments Australia, Chevron Au-
stralia, Japan Australia LNG i Shell Development 
(Australia).
 Dla KAEFER Integrated Services projekt roz-
począł się w sierpniu 2006 r. Jego wartość wynosi-
ła wówczas ponad 30 mln EUR. Dokładnie dwa lata 
później zakończono prace izolacyjne. W trakcie 
przebiegu prac poszerzono zakres usług, przedłu-
żając czas realizacji projektu, w konsekwencji czego 
obroty niemal się podwoiły. Ostatnie prace i dodat-
kowe zmiany zakończono pod koniec września 
2008 r. KAEFER Integrated Services dziękuje ze-
społowi w Karratha za pomyślną realizację projek-
tu.

Zakończenie projektu Woodside Train 5 
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MOnGStAd   Początkowo projekt ten miał zostać zrealizowany przez firmę konku-
rencyjną, ale to my zwyciężyliśmy w przetargu. Rafineria StatoilHydro w norweskim 
mieście Mongstad zleciła KAEFER ENERGY prace związane z utylizacją zniszczonej 
i wykonaniem nowej izolacji, instalacji elektrycznej i nałożeniem powłoki ochronnej 
oraz z budową rusztowania i ochroną przed szkodliwym wpływem warunków atmos-
ferycznych. KAEFER ENERGY przejął jednocześnie odpowiedzialność za planowanie 
i koordynację wszelkich działań, łącznie z pracami wykonywanymi samodzielnie przez 
StatoilHydro (inspekcja mechaniczno-elektryczna). Prace rozpoczęły się w czerwcu 
i prawdopodobnie zakończą się w listopadzie przyszłego roku. 
 Klient dokładnie zdefiniował zasięg prac, ale przedstawione przez KAEFER 
ENERGY dodatkowe pomysły dotyczące rozwoju projektu, które bazowały na do-
świadczeniach ze Snøhvit i zawierały nowe, poparte rysunkami metody budowy 
rusztowań i ochrony przed niekorzystnym wpływem warunków pogodowych, zosta-
ły bardzo chętnie zaakceptowane. 
 Celem projektu jest również ukazanie wydajności nowych metod. KAEFER 
ENERGY ma nadzieję, że wszyscy, którzy biorą udział w realizacji projektu, odniosą 
korzyści związane z zasadami HSE (health, safety & environment – zdrowie, bez-
pieczeństwo i środowisko), planowaniem, wysoką jakością i realnymi kosztami. Mo-
że to być klucz otwierający drogę do dalszych zleceń w Mongstad.

Nowe rozwiązania przekonują StatoilHydro

SAPreF   KAEFER Thermal South Africa pragnie pochwalić się 
szczególnym osiągnięciem – po trwających dziewięć lat pracach 
konserwacyjnych, wykonanych dla SAPREF, największej rafinerii 
na południu Afryki, nie odnotowano ani jednego wypadku skut-
kującego przestojami w pracy. Do czerwca 2008 r. zgłoszono 
7 mln godzin pracy bezwypadkowej – LTI (lost-time injury).
 SAPREF to spółka joint venture zawiązana przez firmy Shell 
SA Energy i BP RPA. KAEFER Thermal podpisał w czerwcu 
1999 r. pierwszą umowę na prace konserwacyjne na okres trzech 
lat. Z uwagi na znaczne osiągnięcia umowę przedłużono na 
kolejne sześć lat. 
 Ponadto KAEFER Thermal otrzymał w 2000 r. zlecenie 
wykonania ochrony przeciwkorozyjnej pod warstwą izolacji. Oba 
zlecenia do chwili obecnej dały pracę ok. 600 osobom, których 
głównym zadaniem jest budowa rusztowań i izolacji. 
 KAEFER Thermal szkoli na miejscu fachowców do budowy 
rusztowań, żeby zapewnić sobie wystarczającą ilość pracowni-
ków. Kolejnym wyzwaniem jest wysoki odsetek zakażeń wiru-
sem HIV w Kwa Zulu Natal. KAEFER Thermal i SAPREF oferują 
pracownikom wspólny program pozwalający na diagnozę i le-
czenie AIDS. 

7 milionów godzin pracy bez wypadku

W minionym roku K-WERT informował o zakończeniu prac zwią-
zanych z umową z Electrabel, która dotyczyła budowy rusztowań 
i izolacji dla Elektrowni Jądrowej Tihange położonej na południowy 
zachód od Liege. Umowa ta została zawarta z belgijskim państwo-
wym koncernem energetycznym i powoli jest realizowana.
 Belgijski KAEFER wykonał pierwsze prace izolacyjne przy 
trzech reaktorach i przygotował ich tymczasowe zatrzymanie. 
„Aby wywiązać się z umowy, rozpoczęliśmy realizację prac z udzia-
łem ponad 50 fachowców zajmujących się budową rusztowań” – 
mówi Freddy Tulkens, dyrektor generalny KAEFER w Belgii i Ho-
landii. Także przy elektrowni jądrowej Doel, która składa się z czte-
rech czynnych reaktorów, od 2007 r. pracuje dziennie od 30 do 
50 fachowców specjalizujących się w budowie rusztowań.
 Dzięki umowie, która oprócz Doel i Tihange obejmuje również 
elektrownie konwencjonalne, KAEFER stał się pożądanym dostaw-
cą usług na belgijskim rynku elektrowni jądrowych. Jeśli Electrabel 
zaplanuje zwiększyć moc elektrowni – co ma nastąpić pomiędzy 
2015 a 2020 r. – i zainwestuje w reaktory EPR trzeciej generacji, 
belgijski KAEFER ma duże szanse wziąć udział w tym przedsięwzię-
ciu.

Podwójna umowa na wykonanie prac 
konserwacyjnych w Belgii

iZOLACJA terMiCZnA i budOWA ruSZtOWAŃ   KAEFER Thermal South 
Africa zakończył prace konserwacyjne w Elektrowni Kendal. Zakład ten został 
utworzony w latach 80., składa się z sześciu bloków i posiada moc ok. 
4200 MW. Jest to jedna z czterech elektrowni należących do wielkiego 
koncernu energetycznego Eskom, dla którego KAEFER Thermal realizuje 
prace konserwacyjne. Ponieważ chodzi o elektrownię o niewielkich kosztach 
na 1 MW, konieczne jest maksymalne skrócenie czasu przestoju podczas prac 
konserwacyjnych. 
 „Osiągnęliśmy już wiele sukcesów, w tym kompletną przebudowę blo-
ku 3 w czasie krótszym niż trzy miesiące” – zaznacza kierownik robót. 
Ekipa zbudowała 1600 m rusztowań, wykorzystując 850 t materiału. Ponad-
to wykonano prace izolacyjne na kotle i rurociągach.
 Zużyto w sumie 4500 m2 wełny mineralnej, całkowicie zdemontowano 
instalację turbiny i wykonano ją ponownie metodą natrysku Limpeta. Ekipa 
KAEFER zakończyła prace 24 godziny przed planowym terminem realizacji, 
mimo że zaczęły się one z opóźnieniem. 

Prace konserwacyjne w elektrowni w Eskom 
zakończone sukcesem

Pracownicy świętowali otrzymanie nagrody, organizując tradycyjną 
ceremonię Zulu
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PreStiŻOWe PrOJeKty   Azja południowo-wschodnia oferu-
je duże możliwości, które wydają się interesujące dla koncernu 
KAEFER. W 2008 r. KAEFER Engineering Tajlandia zakończył 
wiele projektów i tym samym wzmocnił pozycję w regionie. 
Kluczowym projektem był PTT AR Aromatics Plant Nr 2, w ra-
mach którego KAEFER realizował zlecenia dla czterech różnych 
klientów: SK Engineering, GS Engineering and Construction, 
Thai Woo Ree i Sungdo Thai. Zlecenie obejmowało izolację 
termiczną, zabudowę ogniotrwałą i budowę rusztowań. 
 Wykonano izolację termiczną urządzeń i rurociągów 
o łącznej powierzchni 96 tys. m2. Ponadto w celu realizacji prac 
izolacyjnych niezbędna okazała się budowa rusztowania (118 
tys. m2). W pracach, które trwały od lipca 2007 r. do sierpnia 
2008 r., w szczytowym okresie udział brało ponad 400 pracow-
ników. 
 Wyłączna umowa na budowę rusztowania, zawarta z SK 
Engineering, dotyczyła w sumie 89 tys. m2 rusztowań, z czego 
43 tys. m2 z dostępnych rusztowań rurowych. W realizacji tego 
projektu uczestniczyło niemal 100 pracowników. Zlecenie Sun-
do Thai na obmurza obejmowało wewnętrzne powierzchnie 
czterech kotłów. Powierzchnia całkowita wynosiła 735 m2, 
a sam projekt wymagał zaangażowania 80 pracowników. 
KAEFER wykonał wszystkie powierzone prace, dając klientowi 
powód do pełnego zadowolenia. 
 Inne ważne projekty w 2008 r. to Shedden Uhde TOL (Thai 
Oleochemicals Company), gdzie wykonano izolację termiczną 
urządzeń i rurociągów, a także PTT Phenol, gdzie KAEFER wy-
konywał prace związane z rusztowaniami dla innych klientów, 
m.in. dla CTCI i Italian Thai.
 Ale to jeszcze nie wszystko. KAEFER Tajlandia otrzymał 
wiele ambitnych zleceń, w tym prestiżowy projekt Samsung-
MOC. Nasze stosunki z firmą Samsung w Tajlandii są bardzo 
intensywne po tym, jak w ostatnich latach powierzono nam 

realizację wszelkich regionalnych zleceń przedsiębiorstwa. 
W ramach tych samych projektów KAEFER Tajlandia wykonywał 
izolację dla zespołu kotłów firmy Technip.
 Po zakończeniu projektu Alcan Gove KAEFER wykorzystał 
ze swoje bogate doświadczenia nad modułowymi jednostkami 
roboczymi. W przypadku projektu Pluto, LNG KAEFER przejął 
wszystkie trzy zlecenia na wykonanie instalacji. Aby wykonać 
izolacje wstępne powołano spółkę joint venture z oddziałem 
KAEFER w Australii.
 Ponadto KAEFER otrzymał różne zlecenia zabudowy 
ogniotrwałej, realizowane dla klientów PTT Chem, Technip, 
Canadoil i innych.

KAEFER Tajlandia notuje 
wzrost popytu 

Ptt Ar Aromatics 2 

Complex (AtC2) 

w Map-ta-Phut 

w tajlandii. KAeFer 

wykonał izolacje 

termiczną, przeciw-

ogniową oraz roboty 

rusztowaniowe

W 2007 r. K-Wert relacjonował przebieg robót izolacyjnych 
i budowy rusztowania w zakładach chemicznych BASF w An-
twerpii, które na zlecenie Linde wykonuje KAEFER Belgia. Suk-
ces okazał się większy niż zakładano. 
 W czasie realizacji izolacji termicznej serca urządzenia, 
pracownikom KAEFER Belgia udało się ustanowić nowy rekord. 
Nigdy wcześniej nie zamontowano takiej ilości materiałów 
izolacyjnych, dlatego KAEFER powiększył swój zespół z 90 do 
260 monterów.
 KAEFER musiał nawet przejąć zlecenia innych dostawców 
i terminowo zrealizować prace izolacyjne, mimo istotnych 
zmian w programie prac. 
Profesjonalne wykonawstwo zostało docenione przez BASF. 
KAEFER otrzymał również kolejne zlecenie – prace izolacyjne 
i budowę rusztowania w zakładzie Deacon. Wartość tego pro-
jektu wynosi ponad 2 mln EUR.

Zlecenie za zleceniem
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KAtAr   Zmniejszają się zapasy surowców, ceny energii rosną. 
Nowe procedury poszukiwania i alternatywne metody produk-
cji, np. upłynnianie gazu w celu pozyskania paliwa płynnego, 
zyskują na znaczeniu. 
 Od kiedy w latach 90. w Katarze odkryto największe zło-
ża gazu, osiedle Ras Laffan na północy kraju drastycznie się 
zmieniło. W byłej wiosce rybackiej nad Zatoką Perską powstał 
gigantyczny kompleks przemysłowy. Tutaj buduje się obecnie 
najwięcej tzw. urządzeń GTL (Gas-to-liquids), a wśród nich 
największy tego typu projekt na świecie, o nazwie „Pearl”. 
Instalacja ta po 2010 r. będzie produkować dziennie ok. 140 
tys. baryłek węglowodorów płynnych, paliw, nafty, parafiny 
i smarów z gazu ziemnego oraz 120 tys. baryłek kondensatu, 
płynnego gazu naftowego i etanu.

Projekt ten współrealizuje KAEFER Bliski Wschód. Na zlecenie 
wielu renomowanych klientów pracownicy wykonują izolacje, 
nakładają powłoki antykorozyjne i zabezpieczenia przeciwpo-
żarowe. W dziedzinie izolacji KAEFER Bliski Wschód jest głów-
nym realizatorem projektu, przypadła nam jedna trzecia 
wszystkich czynności. 
 W sumie KAEFER nakłada powłoki na ok. 148 tys. m2 po-
wierzchni, wykonuje ok. 215 tys. m2 izolacji oraz zabezpiecze-
nia przeciwpożarowe na 43 tys. m2. Projekt został rozłożony 
na ok. 27 tygodni i ma się zakończyć w lipcu 2010 r. Do tego 
czasu KAEFER przepracuje tam ok. 1,5 mln godzin.

Prestiżowy projekt nad Zatoką Perską

reLiAnCe PetrOLeuM  W Indiach powstaje szósta pod względem 
wielkości rafineria na świecie. Buduje ją spółka Reliance Petroleum 
Limited, jeden z największych koncernów subkontynentu. KAEFER Punj 
Lloyd Limited (KPLL) otrzymał kompleksowe zlecenia obejmujące izo-
lację bębnów koksowniczych i urządzeń. Wymagana tu jest specjalna 
jakość wełny mineralnej do izolacji cieplnej uraz pianki PIR do izolacji 
termicznych niskotemperaturowych, a także inne specjalistyczne mate-
riały. Poza tym KPLL wykonuje różne osłony ognioodporne, w tym rów-
nież te wykonywane w procesie FCCU (Fluid Catalytic Cracker Unit) 
– jest to najbardziej „wrażliwe” zastosowanie zabudowy ogniotrwałej 
w rafinerii. 
 Prace rozpoczęły się w styczniu. Przypuszczalnie projekt zostanie 
zakończony w grudniu, ale niektóre prace mogą się przesunąć na na-
stępny rok. Jednym z największych wyzwań dla 800 pracowników KPLL 

biorących udział w budowie są długie drogi dojazdowe. Do transportu 
materiału KPLL oddał do dyspozycji 14 ciężarówek. Kolejnym utrudnie-
niem jest konieczność wykonywania niektórych prac na wysokości do 
100 m. Wymaga to przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i staran-
nego planowania w związku ze standardami HSE. 
Podczas realizacji projektu KAEFER Punj Lloyd korzysta również ze 
światowych powiązań, pozwalających na dostarczenie specjalnych ma-
teriałów i urządzeń. Wykorzystano tu np. maszynę do cięcia typu MABI 
Bingo 2, zastosowaną w Indiach po raz pierwszy, która służy do popra-
wy metod produkcji osłon blaszanych. W specjalnym warsztacie KPLL 
wprowadził centralny system prefabrykacji osłon. Znacznie ułatwia to 
terminową produkcję osłon izolacyjnych, których ilość szacuje się na ok. 
1,5 mln m2. 

Indie – szósta co do wielkości rafineria na świecie
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SeA drAGOn   C&D Industrial Services Ltd położone w Jarrow  
otrzymał od Sea-Dragon zlecenie wykonania prac inżynieryj-
nych, produkcji HVAC, architektury wnętrz i izolacji. Projekt 
realizowany jest w angielskim Teesside i obejmuje budowę 
platform semi-submersibles (platform częściowo zanurzo-
nych) szóstej generacji. Są one przeznaczone do zastosowania 
na głębokościach do 3000 m i będą prawdopodobnie umiesz-
czone w Zatoce Meksykańskiej i Afryce Wschodniej. 
 Jest to największy cywilny projekt w Anglii. System ob-
róbki metalu firmy C&D z Jarrow odgrywać będzie znaczną 
rolę przy sporządzaniu systemu HVAC (ogrzewanie i klimaty-
zacja) oraz urządzeń z nim związanych. Prace realizowane 
będą w latach 2008–2009 i zaangażują od 70 do 100 pracow-
ników C&D. Całkowita wartość projektu to liczba siedmiocy-
frowa. 
 Dodatkowo zespół offshore firmy C&D ubiega się o ofer-
ty kilku ważnych klientów w różnych regionach Anglii. Będą 
one zrealizowane równolegle z projektem Sea Dragon.

Platformy 
szóstej generacji

HiStOryCZnA SZAnSA   KAEFER 
Aislamientos, hiszpańska spółka-córka 
KAEFERA, wyjątkowo dobrze zrealizo-
wała swoje prace w pierwszej fazie pro-
jektu Adriatic LNG. Sukces ten sprawił, 
że firma otrzymała od Aker Kvaerner 
Italy zlecenie na wykonanie pozostałych 
prac. Roboty te rozpoczęły się w paź-
dzierniku i zakończą się prawdopodob-
nie za rok. 
 Podobnie jak w przypadku poprzed-
nich zleceń firm Acciona, Dossa i Aker 
Kvaerner Spain, projekt obejmuje izola-
cję rurociągów niskotemperaturowych 
i zaworów. W sumie należy wykonać 
jeszcze 5,6 tys. m2 izolacji, na co prze-
widziano ok. 200 tys. godzin pracy. Ma-
teriałem izolacyjnym jest spienione szkło 
(Fiba-Roll), które twardnieje pod wpły-
wem promieni UV. 
 Z uwagi na znaczny zasięg projek-
tu, KAEFER Aislamientos współpracuje 
ściśle z TERMOIZOLACJĄ oraz z ekipą 
KAEFER Task Force. Dzięki tym firmom 
można sprowadzić dodatkowy personel, 
w tym kierownika projektu, brygadzi-
stów i inne osoby kierujące pracą. 

 Projekt Adriatic LNG jest najwięk-
szym i naważniejszym w historii hisz-
pańskiego KAEFERA. Przedsiębiorstwo 
osiągnęło tym samym nowy poziom, na 
którym hiszpańska konkurencja nie ma 

żadnego doświadczenia. Dzięki temu 
zleceniu KAEFER Aislamientos ma moż-
liwość prowadzić wielki, europejski pro-
jekt od momentu rozpoczęcia do zakoń-
czenia. 

Projekt Adriatic LNG 
w Wenecji
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KAZACHStAn  Pole Kaszagan na Morzu Kaspijskim, którego 
nazwa pochodzi od nazwiska XIX-wiecznego pisarza kazach-
skiego, uważane jest za najważniejsze odkrycie złóż ropy od 
czasu odkrycia w 1968 r. Prudhoe Bay na Alasce. Szacunkowo 
na wydobycie oczekuje 13 mld baryłek ropy. Fazę uruchomienia 
złoża zakłócały od początku problemy natury technicznej, or-
ganizacyjnej i politycznej. Koszty wzrosły ponad dwukrotnie – 
szacuje się, że z planowanych 57 mld aż do 136 mld, a skład 
konsorcjum zmieniał się wielokrotnie. 
 Mimo opisanych trudności KAEFER LLP – nowa, niezależna 
firma, założona zgodnie z kazachskim prawem – rozpoczęła 
działalność pod koniec 2007 r. Aby przygotować przedsiębior-
stwo do udziału w przetargach, pozyskano certyfikacje od firmy 
Agip, a później od Aker Solutions. KAEFER LLP założył ponadto 
joint venture z KAEFER ENERGY (Norwegia), który wiąże re-
gionalną wiedzę ze światowym doświadczeniem offshore. 
 KAEFER LLP przetrwał opóźnienia. Jesienią 2008 r. ocze-
kiwał na podpisanie kontraktu z Aker Kvaerner. Realizacja pro-
jektu potrwa kilka lat i obejmie m.in. budowę rusztowania, izo-
lację, bierną ochronę przeciwpożarową, roboty malarskie oraz 
wykonanie powłok chroniących powierzchnie przed niekorzyst-
nym wpływem warunków atmosferycznych. Prawdopodobnie 
w projekcie weźmie udział kilkuset pracowników.

 Kaszagan to pierwszy projekt offshore w Kazachstanie, 
w trakcie jego realizacji mogą się więc pojawić nieprzewidziane 
problemy. Jest to nowa sytuacja dla miejscowych partnerów, 
władz, ekspertów ds. ropy i gazu oraz specjalistów ds. HSE. 
Ponadto należy uwzględnić to, że kazachscy pracownicy dotych-
czas nie pracowali w międzynarodowym środowisku i nie znają 
europejskich standardów. Zaletą miejscowego personelu jest 
przyzwyczajenie do dużych wahań temperatury, w przedziale 
od -45°C do +45°C. KAEFER ENERGY i Aker Solutions również 
przekażą do dyspozycji doświadczonych pracowników. 
 Z powodu niedoboru wykwalifikowanego personelu w Ka-
zachstanie KAEFER zdecydował o zorganizowaniu różnych pro-
gramów szkoleniowych, wprowadził również interdyscyplinarne 
dokształcanie kazachskich pracowników w Norwegii. Planowane 
są również dodatkowe inwestycje w dwóch nowych, miejsco-
wych ośrodkach kształcenia. 
 Obecnie projekt Kaszagan stanowi dla nas zadanie priory-
tetowe. KAEFER LLP weźmie również udział w innych ważnych 
przetargach w zachodniokazachskim sektorze ropy i gazu oraz 
w branży energetycznej. 

Rozpoczęcie eksploracji 
złóż Kaszagan
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Montaż platformy Gjøa 
– punkt kulminacyjny
WyZWAniA LOGiStyCZne   Jeden z największych projektów 
Statoil, pierwszy w kolejności po Snøhvit, wkroczył w następ-
ną fazę realizacji. Chociaż program montażu platformy Gjøa 
rozpoczął się wcześniej niż przewidywano, czyli jeszcze przed 
letnimi wakacjami, harmonogram jest bardzo napięty. „Opóź-
nienie nie jest możliwe” – stwierdził we wrześniu Aker Solu-
tions, główny menadżer Statoil.
 Pole Gjøa na Morzu Północnym obejmuje szacunkowe 
zasoby 40 mld m3 gazu oraz 82 mln baryłek ropy i kondensatu. 
KAEFER ENERGY jest odpowiedzialny za dostawy izolacji, 
usług architektonicznych i otuliny ognioodpornej, obecnie bie-
rze udział w montażu różnych elementów platform w dużej 
hali Stord przedsiębiorstwa Aker. 
 Prace rozpoczęły się od zapewnienia ochrony przeciwpo-
żarowej. Wyzwanie stanowi koordynacja wielu dyscyplin na 

ciasnej przestrzeni, dlatego priorytetem są działania dotyczą-
ce ochrony zdrowia i zagwarantowania bezpieczeństwa. 
 Kolejnym wyzwaniem jest logistyka. Wiele elementów 
prefabrykowanych wymaga jeszcze wyprodukowania, ponie-
waż ilość niezbędnych obiektów drastycznie się zwiększyła. 
Prace wykonywane są w różnych miejscach w Polsce i w Nor-
wegii, co powoduje konieczność zastosowania inteligentnych 
rozwiązań, których celem jest zapewnienie terminowości do-
staw. 
 Ponieważ wprowadzono zmiany w harmonogramie i wy-
dłużono czas trwania umowy, ekipa KAEFER ENERGY dokona 
zapewne jeszcze niejednego szczególnego osiągnięcia pod 
względem organizacyjnym. Nie ma wątpliwości, że KAEFER 
ENERGY również podczas realizacji tego projektu udowodni 
swoją elastyczność i niezawodność.
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KOrZyStnA POZyCJA W PrZetArGACH   Przed dziesięciu 
laty, gdy kanadyjski PARKER KAEFER nosił jeszcze nazwę PAR-
KER, zagwarantował sobie korzystną pozycję w przetargach, 
oferując w formie pakietu prace związane z lakierowaniem i izo-
lację w sektorze offshore. Teraz, gdy przedsiębiorstwo jest czę-
ścią KAEFER, zasada pozostaje taka sama, ale możliwości się 
mnożą – dzięki kombinacji wszystkich działań onshore i offshore 
możliwe jest zapewnienie potencjalnym klientom atrakcyjnych 
pakietów usług. Koszty zmniejszają się, ponieważ nie zawierają 
marży płaconej podwykonawcom, a klientom, którzy korzystają 
równocześnie z wielu usług, można zaoferować rabaty. Dalsze 
oszczędności powstają w efekcie redukcji kosztów zarządzania 
projektem, kontroli jakości i zabezpieczenia pracy. 
 Zmiany strukturalne nie są tutaj konieczne. Projektem kie-
ruje dział, którego zlecenie ma najwyższą wartość. Klienci cieszą 

się z faktu, że jedna osoba kontaktowa obsługuje do czterech 
różnych projektów usługowych. Równocześnie zespoły miejsco-
we mają możliwość akwizycji zleceń takich usług, które jeszcze 
nie są aktualne. W wielu przypadkach projekt z zakresu onshore 
przechodzi w instalację offshore, a klientem opiekuje się przez 
cały czas ten sam zespół. 
 Takie wielokierunkowe działania gwarantują PARKER KA-
EFER korzystną pozycję w przetargach, ponieważ niewiele przed-
siębiorstw na wschodzie Kanady oferuje podobne kompleksowe 
usługi. Do klientów, którzy skorzystali z kombinowanych pakie-
tów usług, należą m.in. Canaport, Sable Offshore i Irving Refine-
ry. W przyszłości niewątpliwie zostaną nawiązane kolejne formy 
współpracy.

Połączenie projektów 
offshore i onshore
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PRZEMYSŁ STOCZNIOWY 

„Independence of the Seas” 
– trzeci gigant na horyzoncie

StAtKi WyCieCZKOWe   Przedsiębiorstwo żeglugowe royal 
Carribean, które korzysta z gigantów wycieczkowych klasy 
freedom, ustala nowe zasady gry. W kwietniu 2008 r. 
w fińskim mieście turku zwodowano trzeci statek – 
„independence of the Seas”. KAeFer znacznie przyczynił się 
do tego, by warunki na pokładzie były komfortowe i spełniały 
najwyższe standardy. 
 Od chwili rozpoczęcia hamowania upływa siedem minut, 
zanim statek się zatrzyma. Poniższy opis pozwala sobie 
wyobrazić ogrom tej jednostki pływającej. Statek mierzy 340 
m długości i 56 m szerokości, posiada 15 pokładów pasażerskich 
i oferuje miejsce dla 3600 osób. O gości troszczy się ok. 1400 
członków załogi, którzy reprezentują 65 narodowości. „Inde-
pendence of the Seas” jest jedynym statkiem w swojej klasie, 
którego ojczyzną jest Europa i który oferuje podróże po Eu-
ropie. 
 Niezależnie od celu wyprawy oferta rozrywkowa na 
pokładzie jest zaskakująca i niewyobrażalna. Surferzy mogą 
surfować na desce po strumieniu w kształcie fali, która prze-
tacza ponad 132 tys. litrów wody na minutę. 126 różnych 
urządzeń, ring bokserski, studio pilates, a ponadto największe 
na świecie, pływające studio fitness – to wszystko znajduje się 
na pokładzie. Jest tam również ścianka wspinaczkowa, lodo-
wisko i symulator do gry w golfa – czasy strzelania do glinia-
nych tarcz już minęły. 
KAEFER uczestniczył w budowie wszystkich trzech siostrza-
nych jednostek („Freedom of the Seas”, „Liberty of the Seas” 
i „Independence of the Seas”) jako dostawca rozwiązań 
z dziedziny SPA i solarium. Przestrzeń relaksu o powierzchni 
1800 m2 wyznaczają złote palmy o wysokości 5 metrów, pokład 
z drzewa tekowego i dwa baseny, których zbiorniki wyrastają 
poza ścianę pokładu. Pasażerowie mogą w nich pływać, dryfując 

na wysokości 34 m.n.p.m. W zakresie wellness KAEFER 
zaprojektował m.in. sauny i łaźnie parowe, salony piękności, 
pomieszczenia do pielęgnacji i relaksu. 
 Na „Independence of the Seas” KAEFER dodatkowo 
odpowiadał za wystrój dwóch pokładów kabinowych dla załogi 
– na każdym z nich znajduje się 558 kabin – oraz budowę 
szpitala i pomieszczeń biurowych.
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Satysfakcjonująca praca – efektowne rozpoczęcie 
współpracy z Carnival Cruise Lines

rOZbudOWA StAtKÓW  Amerykańskie przedsiębiorstwo 
żeglugowe Carnival Cruise Lines inwestuje w sumie ok. 250 mln 
dolarów w program „Evolutions of Fun”, który obejmuje moder-
nizację 22 statków rejsowych. Inwestycja ta np. na statku „Car-
nival Fantasy” oznaczała zwiększenie komfortu w kabinach, 
utworzenie nowych barów, parku wodnego, pola do minigolfa 
na słonecznym pokładzie, kawiarenki internetowej, strefy dla 
dzieci i dwóch dodatkowych, dużych restauracji, za przebudowę 
których odpowiedzialny był MML Shipbuilding. Statek przecho-
dził kurację odmładzającą przez jeden miesiąc w stoczni Atlan-
tic Marine należącej do firmy Mobile w Alabamie.
 „Carnival Fantasy“ ma ok. 260 m długości, na 10 pokładach 
w 1000 kabinach oferuje miejsce dla ponad 2000 pasażerów. 
Prace, które we wrześniu z udziałem 40 pracowników wykonał 
MML Shipbuilding, to drugie zlecenie od Carnival Cruise Lines. 
Mamy nadzieję, że stanowią one preludium dla kolejnych wy-
zwań. Również inne statki należące do floty Carnival mają zo-
stać poddane renowacji. Realizacja projektu z pewnością da 
satysfakcję pracownikom MML Shipbuilding.

rOZbudOWA StAtKÓW   Ten rejs przez Atlantyk miał szcze-
gólny charakter – w marcu 2008 r. w Curaçao na pokład stat-
ku „Holiday Dream” weszła ekipa MML Shipbuilding, wnosząc 
ok. 20 t stali. Podczas dwutygodniowej podróży do Barcelony 
ani pracownicy KAEFER, ani 180 członków załogi z Ekwadoru 
i Meksyku, nie mogli sobie pozwolić na odpoczynek i opalanie 
się. Stal posłużyła do zadaszenia wolnego pokładu i zintegro-
wania go z wewnętrznym obszarem wraz z montażem izolacji 
i rozwiązaniami HVAC. Równocześnie przebudowano też po-
kłady. Wyzwanie to realizowano na pełnym morzu. Zespół MML 
Shipbuilding podołał mu w pełni dzięki starannemu planowaniu, 
dobremu zarządzaniu i znakomitej pracy monterów. 
 Od początku kwietnia statek znajdował się przez ok. pięć 
tygodni w suchym doku w Barcelonie. Tutaj „Holiday Dream” 
przechrzczono na „Bleu de France”, gdyż statek ten na ogół 
przewozi na pokładzie pasażerów francuskojęzycznych. Firma 
MML Shipbuilding była odpowiedzialna za przebudowę prze-
strzeni publicznej oraz kabin statku, który mierzy ponad 200 
m długości. Jednostka ta w latach 80. nosiła nazwę „Europa” 
i należała do przedsiębiorstwa żeglugowego Hapag-Lloyd. 
W sumie przebudowano 400 kabin i 9 apartamentów, a obsza-
ry publiczne, takie jak kasyno, dyskoteka, restauracja, biblio-
teka, basen, teatr i sklep, otrzymały nowe podłogi, ściany, 
sufity oraz umeblowanie. 

Prace na pełnym morzu na pokładzie 
„Holiday Dream”
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FLOtA   KAEFER WANNER Shipbuilding (KWS) bierze udział 
w interesującym przedsięwzięciu realizowanym dla floty Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich. Pierwsza z sześciu korwet 
(okręt żaglowy) Baynunah powstaje obecnie w Cherbourg we 
Francji, a pozostałe pięć – w Abu Dhabi. To, że pierwszy statek 
z tej serii jest rozbudowywany w Europie, a pozostałe w kraju 
zleceniodawcy, stanowi zwyczajową procedurę transakcji eks-
portowej realizowanej przez flotę. KAEFER potrafi w pełni 
zorganizować wymagany transfer technologii, dzięki czemu 
jest interesującym partnerem w tej branży. 
 Zgodnie z umową KWS dostarcza i montuje wszystkie 
ściany, sufity i podłogi w obszarach mieszkalnych oraz insta-
luje aluminiowe meble w kajutach w pierwszej korwecie. Po-
nadto KWS odpowiada za projekt, dostawę i montaż izolacji 
termicznej, dźwiękowej i przeciwpożarowej. Jest to spore wy-
zwanie, ponieważ na pokładzie statku o bardzo ograniczonej 
przestrzeni trzeba zachować najwyższą jakość i najmniejszy 
możliwy ciężar wyposażenia. Aktualnie prowadzone są prace 
izolacyjne, a wkrótce rozpocznie się rozbudowa wnętrz. 
 Zleceniodawcą remontu korwet był Abu Dhabi Shipbuil-
ding (ADSB). Również w przypadku pozostałych pięciu okrę-
tów KWS zajmuje się całością rozbudowy wraz z dokumenta-
cją. Firma jest ponadto zobowiązana do oznakowania dostaw, 
aby ułatwić ADSB montaż w miejscu przeznaczenia. Korwety 
Baynunah mają około 70 m długości, płyną z prędkością 

32 węzłów i mogą pozostać do 14 dni na morzu, z załogą 
o liczebności 40 osób. Prawdopodobnie rozbudowane okręty 
wojskowe będą kontrolować wybrzeże oraz wody ZEA od 
2009 r. 

Transfer technologiczny do Abu Dhabi – KWS na pokładzie 
to interesujący partner 

Materiały i doświadczenia z Europy są coraz bardziej pożąda-
ne na rynku azjatyckim. Również KAEFER Opticon BV z siedzi-
bą w holenderskim mieście Reeuwijk oferuje kompletne pakie-
ty materiałów oraz inżynierię i nadzór montażu izolacji, pod-
łóg, ścian i sufitów, a także instalacje sanitarne, meble, kotary 
i dywany dla statków transportowych i żeglugi przybrzeżnej. 
Pierwsze zlecenie z Wietnamu dla HongHa Shipyards 
w HaiPhong podpisano w kwietniu 2006 r. Początkowo wią-
zało się ono z kompletnym wyposażeniem czterech jednostek. 
Czwarty statek został oddany 31 lipca 2008 r. HongHa Ship-
yards zlecił prace na kolejnych dwóch statkach, które zostaną 
oddane pod koniec 2008 i na początku 2009 r. 
 KAEFER Opticon we współpracy z klientem opracowuje 
najlepsze rozwiązania dotyczące wyposażenia miejsc wypo-
czynkowych na pokładzie. Materiały, które pochodzą na ogół 
z Holandii i z Niemiec, zostaną wysłane do Wietnamu za po-
średnictwem KAEFER Schiffsausbau GmbH. Najpierw KAEFER 

Opticon opracuje szczegółowe zasady instalacji i rysunki. Pod-
czas budowy pierwszych czterech statków miejscowy zespół 
HongHa Shipyards otrzymał wsparcie specjalisty nadzorujące-
go realizację projektu, który został wcześniej przeszkolony 
w Holandii. 
 „Rośnie zapotrzebowanie na materiały i know-how z Eu-
ropy” – stwierdza Ron Voerman, dyrektor KAEFER Opticon. 
„Coraz więcej azjatyckich stoczni zamawia materiały służące 
do wyposażenia pokładu i wykończenia wewnętrznego wystro-
ju. Są one następnie montowane przy wsparciu ze strony 
Europejczyków”. 
 W marcu 2008 r. KAEFER Opticon podpisał umowę 
z przedsiębiorstwem 189 Shipbuilding Company. Dotyczy ona 
dwóch statków, na które w listopadzie 2008 r. wysłano mate-
riały. Prace rozpoczną się na początku 2009 r. Obecnie trwa-
ją negocjacje dotyczące wyposażenia dwóch kolejnych stat-
ków. 

Przemysł stoczniowy w Wietnamie. Coraz więcej materiałów i know-how z Europy

FLOtA  „Fort Rosalie” jest statkiem zaopatrzeniowym floty 
Royal, który dostarcza królewskiej flocie artykuły spożywcze, 
paliwo, amunicję i części zapasowe. W tym roku jednostka ta 
została zupełnie odnowiona w stoczni Birkenhead, która nale-
ży do Northwestern Shiprepairers w Merseyside w Wielkiej 

Brytanii. Na pokładzie obecny był również zespół C&D Indus-
trial Services Ltd. z Irlam obok Manchesteru. Przez okres 
20 tygodni 25 pracowników zajmowało się demontażem i uty-
lizacją płyt azbestowych i podobnych materiałów.

„Fort Rosalie” już bez azbestu
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Niewątpliwie budowa statków jest cieka-
wym zajęciem, ale renowacja restauracji 
luksusowego jachtu z 1930 r. to rzemio-
sło o znamionach sztuki. Jacht ma bardzo 
ciekawą historię. Został zakupiony 
w 1988 r. przez Johna Paula Getty’ego, 
który zmienił jego nazwę, nadając mu 
imię swojej żony Talithy, ikony stylu lat 
60. Jacht do dziś jest w posiadaniu rodzi-
ny Gettych, obecnie jest użytkowany ja-
ko statek czarterowy. Ostatnio elegancji 
dodała mu intensywna kuracja odmładza-
jąca przeprowadzona przez Blohm + 
Voss, a także prace wykonane przez KA-
EFER Schiffsausbau Hamburg.
 W trakcie remontu zgodnie z życze-
niem klienta, zakres prac znacznie się 
poszerzył, dlatego niezbędna okazała się 
umiejętność szybkiego podejmowania 
decyzji. W czerwcu wszystkie zmiany by-
ły już widoczne: kuchnia, pomieszczenia 
załogi, kabiny i mostek błysnęły jak nowe, 
a nowy system ożaglowania zwieńczył 
całość. 
 Projekt ten motywował wszystkich 
do ciężkiej pracy, dlatego też rezultat 
jest niezwykły – jacht „Talitha“ potrafi 
oczarować swym urokiem każdego.

Jacht „Talitha” 
– piękno i elegancja 

Coraz częściej przedsiębiorstwa żeglugowe i stocznie zlecają 
rozbudowę kadłubów statków w systemie „steel to steel”. Dwa 
największe promy, jakie kiedykolwiek zbudowano, stanowią 
ważną pozycję w księdze zleceń KAEFER Schiffsausbau GmbH 
w Rostoku. Wartość projektu Aker Yards Wismar/Warnemün-
de wynosi 34 mln EUR i zapewnia 150 miejsc pracy na okres 
dwóch lat. 
 Statki mają imponujące rozmiary: 240 m długości, 5500 
m powierzchni przeznaczonej dla samochodów, mogą pomie-
ścić 1200 pasażerów (dotychczas maksymalnie 900) w ok. 600 
kabinach. Zlecenie ma być zrealizowane do końca 2009 lub 

nawet połowy 2010 r. Pracownicy KAEFERA zamontują kabiny 
wyprodukowane w Finlandii, sporządzą wszystkie przyłącza, 
rozbudują korytarze, klatki schodowe, restauracje, a także 
obszar publiczny deku 9. 
 Dla KAEFER Schiffsausbau GmbH projekt ten jest powo-
dem do dumy, ponieważ jest to pierwsze tak kompleksowe 
zamówienie w takiej wysokości. Firmy, które współpracują 
przy jego realizacji, posiadają długoletnie doświadczenie 
w pracy ze stoczniami i zostały wybrane z rozmysłem, aby 
sprostać temu szczególnemu wyzwaniu. 

Promy ROPAX dla Stena RoRo 
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Czytelnicy K-WERT wiedzą, że już od dłuższego 
czasu działamy na rynku chińskim, a od 2006 r. 
reprezentuje nas w Szanghaju spółka-córka. Siedzi-
ba KAEFER Schiffsausbau GmbH jest oddalona 
o kilka godzin jazdy od biur w Shanghai Chemical 
Industrial Parc SCIP. W Chinach odległości mierzy 
się jednak nieco inaczej. Poniżej zamieszczamy kil-
ka informacji historycznych. 
 Włączenie do grupy spółki G+H Schiffsausbau 
GmbH, która została zakupiona w 2007 r., spowo-
dowało przeniesienie oddziału René Matthiesa do 
Bremy. Oddział wypracował sobie w latach 90. silną 
pozycję na rynku izolacji cylindrycznych zbiorników 
gazu typu C w klasie temperatur -48°, -104° 
i -164°C (LPG, LEG, LNG). Azja stanowi największy 
rynek dla tych zbiorników, dlatego przedsiębior-
stwo TGE Marine Gas Engineering GmbH z siedzibą 
w Bonn, ważny klient, który jest liderem na rynku 
i dostawcą zbiorników oraz urządzeń do ich napeł-
niania, rozpoczęło działalność na rynku chińskim 
i pociągnęło za sobą również KAEFER. W żadnej 
innej części świata nie zlokalizowano tak wielu źró-
deł gazu, komunikacja wodna nigdzie nie ma tak 
dużego znaczenia, w związku z tym nigdzie nie bu-
duje się tak gigantycznych statków i konstrukcji 
stalowych. Krok w kierunku produkcji w Chinach 
okazał się niemal konieczny. 

 Od 1996 r., w porozumieniu z Shanghai Broad-
way Insulation (SHBW) i Korff & Co. KG z Niemiec, 
trwa produkcja i dystrybucja paneli izolacyjnych dla 
tankowców transportujących ciekły gaz, przy czym 
akwizycja zleceń, inżynieria, nadzór budowlany 
i okazjonalnie również montaż, stanowią nasz 
wkład. Od momentu, gdy w 1991 r. otrzymaliśmy 
pierwsze zlecenia, opiekunem projektów jest Hu-
ang Ping, który zarządza nimi na miejscu i dba o do-
brą opinię naszej firmy w stoczniowym świecie 
Szanghaju. 
 W kwietniu 2008 r. partnerzy SHBW i KAEFER 
Schiffsausbau w Szanghaju przenieśli się do no-
wych biur. Gośćmi na uroczystym otwarciu byli 
również Horst Körner (prezes KAEFER China) i Oli-
ver Gazeau (kierownik projektu KAEFER China), 
z którymi prowadzono intensywne rozmowy o moż-
liwościach dalszej ścisłej współpracy.
 René Matthies, który w miejscu realizacji pro-
jektu bywa dwa lub trzy razy w roku, razem ze 
swoją załogą spogląda nie bez dumy na ponad 
60 tankowców przewożących gaz. Na ich pokładach 
znajduje się 150 zbiorników, których izolacja jest 
naszym dziełem. „Zabudowa tych zbiorników przez 
polską stocznię na kadłubach budowanych w Rumu-
nii nie jest obecnie niczym niezwykłym – obsługu-
jemy chińskich klientów korzystając z globalnych 
usług” – wyjaśnia. 

Zadomowiliśmy się 
w Szanghaju
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inŻynieriA   Możliwość prowadzenia odwiertów na głębokości ponad 9000 m przy 
głębokości morza ok. 3000 m – to cechy nowej platformy wiertniczej należącej do 
Sea Dragon, która jest budowana w Teesside w Wielkiej Brytanii. Niektóre moduły 
są prefabrykowane w rosyjskich stoczniach Sevmash i Vyborg. RDS, zespół inżynie-
rów przy KCA Deutag jest odpowiedzialny za wykonanie ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji (HVAC). Autorem projektu jest Sea Dragon. KAEFER Consructii Nava-
le (KCN) z Rumunii zajmuje się zleceniem dostawy i montażu systemów technicznych. 
Na początku pracownicy KCN sprawdzili dokumentację oraz dostosowanie do 
wszystkich regulacji. Następnie zaprojektowano system kanałów powietrznych, 
sprawdzono cyrkulację powietrza oraz sporządzono kompletne listy materiałów. Dla 
samych pomieszczeń technicznych i maszynowni Sea Dragon powstało 11 niezależ-
nych od siebie systemów, do realizacji których jest potrzebnych 2000 m kanałów 
wentylacyjnych, 106 wentylatorów oraz 16 urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych. W przyszłym roku powinna zostać ukończona budowa pierwszej platformy 
wiertniczej Sea Dragon Offshore.

FrAnCJA   Z Papenburg do St. nazaire – KAeFer WAnner 
Shipbuilding (KWS) przekazał w praktyczny sposób KAeFer 
Schiffsausbau wiedzę i doświadczenie w montażu kuchni na 
statkach rejsowych. Jest to najlepszy przykład dobrej współ-
pracy wewnątrz Grupy KAeFer, w której obce są jakiekol-
wiek granice.
W Aker Yards w St. Nazaire budowane są obecnie ogromne 
statki rejsowe na zlecenie przedsiębiorstwa żeglugowego Nor-
wegian Cruise Line (NCL). Statki nowej generacji F3 mierzą 
325 m długości i 40 m szerokości, a ich kabiny mają wypukłe 
ściany. Każda jednostka oferuje miejsce dla 4,2 tys. pasażerów, 
co oznacza, że na pokładzie podaje się codziennie 12 tys. po-
siłków. Można je przygotować tylko w dobrze wyposażonej 
kuchni o powierzchni 5 tys. m2 – takie właśnie kuchnie mon-
tuje KWS w St. Nazaire. 
 W trakcie realizacji projektu wzorowano się na stoczni 
Meyer Werft z Papenburg. Zanim Aker Yards zlecił te prace, 
KAEFER WANNER Shipbuilding otrzymał z Papenburg liczne 
informacje, dzięki którym mógł złożyć najlepszą ofertę. Wiosną 
2008 r. David Fritsch, kierownik projektu KWS, przez trzy 
miesiące współpracował z pracownikami KAEFERA w Papen-
burgu w Niemczech. „Było to niezwykle cenne doświadczenie. 
Poznałem nie tylko system, ale również czynniki ryzyka oraz 
szczegóły, na które należy zwracać uwagę podczas montażu” 
– mówi Fritsch. Poza tym umożliwiło mu to nawiązanie kon-
taktów z dostawcami, w efekcie czego obecnie w St. Nazaire 
stosuje się te same materiały, które stosowano w stoczni Mey-
er. „Jest to oszczędność czasu i wzrost zaufania odnośnie ja-
kości” – stwierdza. 
 W czerwcu Fritsch razem z kolegami ponownie spędził 
trzy tygodnie w Papenburgu. „Po raz pierwszy sami budowa-
liśmy kuchnię, oczywiście przy wsparciu kolegów z Niemiec” 
– wspomina Fritsch. Pracownicy KWS, natchnieni dobrymi 

wzorcami, wrócili do St. Nazaire, gdzie na realizację czekają 
dwa nowe projekty. Od początku września na pokład wchodzi 
40 pracowników. Fritsch planuje ok. 56 tys. godzin pracy.
Pracownicy KWS utrzymują stałe kontakty z pracownikami 
KAEFER w Papenburgu. „Regularne rozmowy telefoniczne po-
zwolą na wyjaśnienie wielu niejasności. Ścisła współpraca jest 
dla nas znaczną pomocą” – mówi. W 2010 r. dwa budowane 
obecnie statki powinny zostać wysłane do NCL.

Świeże powietrze dla Sea Dragon 

Przemysł stoczniowy. Współpraca Niemiec i Francji 



42

BUDOWNICTWO 

ZArZĄdZAnie PrOJeKtAMi / LOGiStyKA   na lotnisku we Frank-
furcie codziennie startuje i ląduje ok. 1500 samolotów, co wymaga 
dopracowania systemu logistyki. nawet najmniejsze prace wykony-
wane na terenie lotniska zakłócają sprawne funkcjonowanie ruchu, 
dlatego duże projekty, takie jak rozbudowa i przebudowa termina-
la b, wymagają szczególnej organizacji. 

Każdy etap dostawy narzędzi i materiału powinien być nie tylko 
zaplanowany, ale również zgłoszony. Każdy obiekt dłuższy niż 3 m 
pojawia się na radarze zabezpieczającym lotnisko – zarówno samolot, 
jak i mobilny dźwig. „Dlatego wszystko musiało być zgłoszone we 
właściwym czasie, w przeciwnym razie mógłby uruchomić się alarm” 
– relacjonuje kierownik projektu. KAEFER Construction GmbH otrzymał 
zlecenie na realizację projektu dotyczącego rozbudowy i przebudowy 
terminala B o wartości ponad 13 mln EUR . Prace rozpoczęły się w mar-
cu 2008 r. 

Fraport AG chce w ten sposób zmodernizować i równocześnie 
dostosować do dyrektyw UE obszar terminala 1. Wiosną 2009 r. stro-
na zachodnia powinna być gotowa do odbioru. KAEFER jest m.in. od-

powiedzialny za zabudowę suchą, malowanie i lakierowanie, montaż 
drzwi, prace ślusarskie i obróbkę metalu, posadzkę pokrytą naturalnym 
kamieniem, obudowanie ścian i sufitów. 

Roboty odbywają się w czasie regularnej pracy lotniska w obsza-
rze zabezpieczonym. Niezbędne jest wyjątkowo staranne zarządzanie 
personelem i planowanie dostaw materiału – nawet najmniejsza śrub-
ka musi być zamówiona sześć dni wcześniej i dostarczona dokładnie 
na czas, ponieważ na miejscu budowy brakuje powierzchni magazyno-
wych. Dostawy na czas, 24 godziny na dobę – wiele prac realizowanych 
jest w nocy, aby nie narażać pasażerów na hałas. Wszyscy pracownicy 
KAEFER zostali wcześniej sprawdzeni przez Fraport i wchodzą na miej-
sce pracy przez specjalną bramkę bezpieczeństwa wyłącznie po oka-
zaniu dokumentu identyfikacyjnego. Bramka ta mieści się w południo-
wej części lotniska, gdzie znajduje się centralne wejście dla pracowni-
ków, przez które dostarczane są również materiały i narzędzia. Stam-
tąd wszyscy przewożeni są do miejsca pracy autobusem. 

Uwaga! Radar! 
– Wyzwania na lotnisku 
we Frankfurcie

Każdego dnia na lot-

nisku we Frankfurcie 

przebywa ponad 

150 tys. pasażerów, 

dlatego trzeba 

zapewnić najwyższą 

jakość usług

WiedeŃ   Wiedeński szpital ogólny (AKH) powstał w 1784 r. Mieści się 
on w dawnym budynku domu dla inwalidów i ubogich, który został zbu-
dowany w 1693 r. przez cesarza Leopolda I. Dzisiaj AKH zajmuje po-
wierzchnię ok. 25 tys. m2. Jest to centrum najważniejszych badań me-
dycznych w Austrii. Między innymi dzięki niemu Wiedeń ma opinię miasta, 
w którym rozwijają się nowoczesne technologie. Długa droga do takiego 
prestiżu placówki wiąże się również z historią budowy, renowacji i roz-
budowy – na tym polu KAEFER Austria uczynił w ostatnim czasie bardzo 
dużo. 
 Przebudowa oddziału immunodermatologii AKH Vamed, który jest 
naszym stałym klientem, trwała 750 dni pracy w przeliczeniu na osobę. 
Prace te obejmują ściany, sufity, przegrody i drzwi – w większości jest to 
montaż nowych elementów, częściowo demontaż i renowacja istnieją-

cych. W trakcie przeprowadzania robót szpital funkcjonuje jak zwykle, 
w związku z czym utrudnione było wnoszenie materiału. Jednocześnie 
zlecono wykonanie systemu ochrony przeciwpożarowej – 2000 m2 kana-
łów L90, 300 m2 ścianek szybów F90, 2000 przeciwpożarowych osłon rur 
i 3000 przegród F90.
 Od lata 2008 r. trwa również budowa nowego laboratorium badaw-
czego. Wykonujemy tutaj ogólne prace związane z izolacją termiczną, 
ogrzewaniem, klimatyzacją i systemami sanitarnymi wraz z montażem 
armatury oraz usługami towarzyszącymi. 
Część prac potrwa do 2010 r., ale same roboty budowlane w tym najwięk-
szym austriackim szpitalu o ponad 300-letniej tradycji, prawdopodobnie 
nigdy się nie skończą. 

Szpital o 300-letniej historii
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Dla jednych jest to najbardziej luksuso-
wy nocleg w Budapeszcie, dla innych 
– największy z dotychczasowych projek-
tów. Renowacja hotelu Marriott trwała 
dwa lata. Wykonał ją węgierski oddział 
KAEFER. Za komplet prac związanych 
z rozbudową odpowiadał KAEFER Heibl 
Isoliertechnik. „Największe wyzwanie 
stanowiła praca w czasie normalnego 
funkcjonowania hotelu” – mówi kierow-
nik projektu, pracownik KAEFER Hebli 
– „Musieliśmy być bardzo elastyczni i or-
ganizować czas pracy, mając na uwadze 
gości, posiedzenia i inne wydarzenia”. 
Odnieśliśmy sukces – zespół projektan-
tów hotelu Marriott wyraził zadowolenie 
z elastyczności i jakości usług KAEFER. 
Firma KAEFER Heibl została założona 
w ubiegłym roku. Od tego czasu stała się 
liderem na rynku suchej zabudowy. Jest 
to jedyne przedsiębiorstwo, które w tym 
sektorze budownictwa otrzymało cztery 
wyróżnienia za świadczone usługi. Suk-
ces ten zawdzięczamy również Zsoltowi 
Böröndy’emu, dyrektorowi węgierskie-
go oddziału KAEFER, który 31 lipca 2008 
r. odszedł z przedsiębiorstwa i prowadzi 
obecnie własną firmę. Dziękujemy mu za 
dobrą współpracę i życzymy wszelkiej 
pomyślności w przyszłości. 

Luksus w hotelu Marriott 
w Budapeszcie

Nie, KAEFER Construction nie zamierza wskakiwać do wody. 
Jednak w związku z tym, że stocznia Lürssen GmbH – stały 
klient firmy KAEFER Schiffsausbau – potrzebowała nowej hali, 
która została dobudowana do już istniejącej, zespół KAEFER 
Schiffsausbau w trakcie rozmów z klientem podkreślił, że po-
siadamy również kompetencje w budowaniu hal. W wyniku 
tego do realizacji projektu zaangażowano KAEFER Construc-
tion. 

Realizowany przez nas projekt obejmował wykonanie no-
śnej konstrukcji stalowej hali stoczni o wys. 35 m, jej dachu, 
ścian, okien, drzwi oraz bram i dobudowanie dodatkowo osob-
nego pomieszczenia na warsztat. Prace w Lemwerder nad 
Wezerą rozpoczęły się w maju 2008 r. Jesienią ich realizacja 
zakończyła się sukcesem, mimo wysokich wymagań dotyczą-
cych konstrukcji stalowych, dachu i fasad. 

KAEFER Construction angażuje się 
w budowę statków



44

©
 B

ou
w

fo
nd

s 
M

A
B 

D
ev

el
op

m
en

t 
G

m
bH

BUDOWNICTWO 

MiCrOSOrber   Pod koniec ubiegłego roku ok. 800 pracow-
ników Lufthansy przeniosło się do nowego budynku centrali 
w Kolonii. W centrum sześciopiętrowego kompleksu zarządu 
przy ulicy deutz-Mülheimer znajduje się rozświetlone atrium, 
które dzięki MiCrOSOrber® może być optymalnie wykorzy-
stane w trakcie organizacji różnych imprez, a także służyć 
jako pomieszczenie kawiarni.

Atrium jest dużym, oszklonym dziedzińcem wewnętrznym 
o wymiarach 25x25x25 m. Miejsce to prezentuje się okazale, 
niestety pojawił się tu jednak problem typowy dla zabudowy 
szklanej – z uwagi na czas trwania pogłosu, który wynosił 
9 sekund, niemożliwa była organizacja imprez muzycznych i in-
nych spotkań. Po umieszczeniu na ścianach i sufitach 600 m2 
płyt MICROSORBER® pogłos zmniejszył się do 2 sekund. 

Niezależnie od doświadczenia zespołu MICROSORBER, 
budowa każdego szklanego dachu jest dla wykonawców odręb-
nym wyzwaniem i stawia inne wymagania dotyczące montażu 
folii absorbującej dźwięk. Dlatego na ścianach w kątach atrium 
na wysokości między 3 a 20 m zamontowano dwuwarstwową 
powłokę MICROSORBER®, która przepuszcza światło. Ponieważ 
ściana z betonu posiada wewnątrz warstwę izolacyjną z wełny 
mineralnej, która jest na zewnątrz otynkowana, należało opra-
cować specjalne tuleje dystansowe służące do zamocowania 
folii.

Zamontowano również ok. 330 m2 przezroczystych folii na 
wysokości 24 m. Konstrukcja stalowa dachu posiada powłokę 
F30, która nie mogła zostać uszkodzona podczas montażu, 
dlatego folie przytwierdzano do konstrukcji stalowej za pomo-
cą elementów zaciskowych z zastosowaniem specjalnej ochrony 
przeciwpożarowej. 

Inwestorem nowego obiektu koncernu jest COSINUS 
Grundbesitz Objektgesellschaft HV Lufthansa GmbH. Koncern 
Lufthansa podkreśla więź z Kolonią, swoim rodzimym miastem, 
z którym firmę łaczy długoletnia tradycja. Obecnie w różnych 
przedsiębiorstwach pracuje tam 2,4 tys. pracowników. W sumie 
koncern zatrudnia ok. 100 tys. osób.

Szklany budynek z systemem ochrony 
przeciwdźwiękowej

Zeil we Frankfurcie przemierza w ciągu godziny 15 tys. przechodniów. 
Wielu z nich wkrótce odwiedzi PalaisQuartier, który jest budowany bezpo-
średnio przy głównym pasażu handlowym. KAeFer Construction jest part-
nerem konsorcjum budowlanego, wykonuje rozbudowę galerii handlowej 
i podziemnego parkingu.
 PalaisQuartier to inwestycja o wartości 960 mln EUR. Jest to obecnie 
jeden z największych projektów europejskich, który jest zlokalizowany w cen-
trum miasta. 

Powstanie tu galeria handlowa, biurowiec o wysokości 136 m, hotel 
posiadający 25 pięter, który jest wzorowany na budowli zabytkowego pałacu 
Thurm und Taxis oraz największy we Frankfurcie podziemny parking, który 
będzie mógł pomieścić 1390 samochodów. 

Konsorcjum składa się z KAEFER Construction, MBN Bau Köln GmbH 
oraz Mänz und Krauß Ausbau GmbH Berlin. Galerię handlową zaprojektował 
architekt Massimiliano Fuksas z Rzymu. Składa się ona z ośmiu pięter, ma ok. 
77 tys. m2 powierzchni całkowitej, przeszkloną konstrukcję dachową w kształ-
cie rombu i podobną fasadę. ARGE Ausbau PalaisQuartier rozpoczęło prace 
w listopadzie 2007 r., a galeria handlowa powinna zostać otwarta w lutym 
2009 r. Potrzeba ponad roku na wykonanie projektu rozbudowy, który wy-
maga talentu organizacyjnego i starannego uzgodnienia planów. Niezbędna 
jest rozbudowa wnętrza, nowoczesne windy, instalacje techniczne, ruchome 
schody (wraz z ekspresowymi ruchomymi schodami o długości 46 m). Projekt 
realizują różni podwykonawcy. Każdy z nich otrzymał bezpośrednie zlecenie 
od inwestora, którym jest spółka Bouwfonds MAB Development.

Architektura wnętrz jednego z największych 
projektów miejskich w Europie

MiCrOSOrber   Kolonia słynie z karnawału i piwa Kölsch. Teraz miasto jest znane 
również dzięki MICROSORBER®. W styczniu filia KAEFER Construction w Düsseldor-
fie wykonała po raz pierwszy podświetlany sufit z materiału MICROSORBER®. Znaj-
duje się on w kantynie firmy PFM (Produkte für die Medizin AG) w Kolonii. Takiej 
kombinacji podświetlanego sufitu z efektami akustycznymi do tej pory nie wykona-
ła żadna firma. Wszelkie dostępne na rynku podświetlane sufity posiadały powierzch-
nię ze szkła mineralnego lub organicznego, która stanowiła barierę dla dźwięku. 
W PFM umocowano folie z materiału MICROSORBER®, które podświetlono bardzo 
płaskim źródłem światła – istnieje nawet możliwość jego ściemniania. 
 W ciągu ostatniego roku KAEFER zamontował ok. 4,5 tys. m2 dwuwarstwowych 
absorberów w pomieszczeniach przy ulicy Schanzen 22 i 28. Po przeniesieniu sie-
dziby muzycznej stacji telewizyjnej Viva do Berlina, pozostawione studia, pomiesz-
czenia redakcyjne i biura przebudowano dla potrzeb przedsiębiorstwa Gothaer 
Versicherungen. Dzięki Microsorberowi, który w bardzo krótkim czasie został za-
montowany wokół pozostałych rur wentylacyjnych i kabli, czas pogłosu zmniejszono 
z 4 sekund do 0,7 sekundy.

MICROSORBER® – niezwykłe sufity w Kolonii
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Renowację budynku ze stalowym szkieletem, który pochodzi z wczesnych lat 70., w skró-
cie można opisać w następujący sposób: 15 pięter, 5,5 tys. m2 ścian gipsowo-kartonowych, 
3,3 tys. m2 płyt do wyłożenia elewacji, 5,7 tys. mb. elementów składanych z płyt gipsowo-
kartonowych, 1,8 tys. m parapetów, 8,9 tys. m2 metalowych sufitów, 500 m2 elementów 
z aluminium i szkła, 1000 m2 podwójnych posadzek, 400 sztuk drzwi wewnętrznych.

Berlińskiemu zespołowi wykonującemu zabudowę wnętrz, który należy do KAEFER 
Construction GmbH, udało się zrealizować ten niełatwy projekt po 12 miesiącach prac. 
Ciekawostką jest, że wszystkie ściany, sufity i drzwi kotwione były wykonane ze stali, 
a nie – jak zazwyczaj – z betonu. Dzięki dobremu zarządzaniu budową oraz zastosowaniu 
płyt przeciwpożarowych, które są prefabrykowane w warsztacie w Butzbach według żą-
danych wymiarów, bez problemu dotrzymano zaplanowanych terminów, a AOK – nowy 
klient – był zadowolony. 

Usługa „szyta na miarę” dla siedziby głównej AOK w Berlinie

nowy budynek 

posiada jasne, 

nowoczesne 

biura i otwartą 

recepcję

nOWy budyneK   Fakt, że KAEFER realizuje projekty bu-
dowlane, nie jest niczym nowym, ale tym razem jest inaczej 
– wykonuje projekt dla własnych potrzeb. 80-osobowa za-
łoga KAEFER Construction GmbH i KAEFER Schiffsausbau 
GmbH przeprowadziła się do nowego biurowca przy Lune-
deich w Bremerhaven w czerwcu 2008 r. Obiekt ten jest 
dobrym przykładem kompleksowej realizacji budowy. 
 W oddziale Bremerhaven wszyscy pracownicy pracują 
w jednym budynku, dzięki czemu udało się skupić w tym 
samym miejscu esencję doświadczenia i kompetencji. Do-
tychczasowe biura przy Dorchstraße i Riedemannstraße nie 

są już potrzebne. Prace przy Lunedeich rozpoczęły się 
w sierpniu zeszłego roku. Plany nowego budynku pochodzą 
z KIC Service GmbH w Hüllhorst. Na działce o powierzchni 
ok. 3,7 tys. m2 ma powstać 40 miejsc parkingowych. Budowę 
zrealizowano, korzystając z usług i materiałów własnych 
Grupy KAEFER.
 Ponieważ budynek posiada wyłącznie płaskie dachy, 
budowa obyła się bez udziału cieśli. Przywilej wypowiedzenia 
tradycyjnego hasła w trakcie uroczystości zamknięcia pro-
jektu, która miała miejsce pod koniec stycznia, przypadł 
w udziale Bremen Shakespaere Company.

W Bremerhaven KAEFER 
buduje na własne potrzeby
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Śmigła wymagają kontroli razem z silnikiem. Z powodu hałasu napędy samolotów 
testuje się jednak raczej na odludziu, gdzie nikt niczego nie słyszy. Austro Engine 
GmbH jako dostawca Diamond Aircraft realizuje produkcję w parku technologicznym 
Ecoplus w wiedeńskim Neustadt. Kogo jednak wezwiemy, jeżeli – będąc w Austrii – nie 
chcemy nikomu zburzyć ciszy? Odpowiedź jest prosta: austriacki oddział KAEFER!
 Całkowite wyposażenie odpowiedniego stanowiska do kontroli śmigieł o średni-
cy do 2 m oraz natężeniu hałasu powyżej 130 dB powierzono nam w kwietniu 2008 r. 
W projekcie wykorzystano cały szereg możliwości: pomiar wartości akustycznych, 
konstrukcję, produkcję własną oraz montaż. Zespół instalował 200 m2 absorberów 
kompaktowych szerokopasmowych, 350 m2 dźwiękochłonnej otuliny kanałów, 600 m2 
kurtyn dźwiękochłonnych, podobne drzwi oraz okno i w końcu owiewki blaszane, 
ochronę przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, kraty chroniące 
przed ptakami i akcesoria. W założeniu urządzenie nie jest systemem z zamkniętym 
obiegiem powietrza, ale z powodu spalin – i nie tylko – zostało zaprojektowane jako 
otwarty kanał powietrzny o wydajności 500 tys. m2 na godzinę! Ponieważ w pobliżu 
znajdują się domy mieszkalne, nie można było przekroczyć dopuszczalnego natężenia 
dźwięku nocą, a wewnątrz stanowiska kontrolnego należało stworzyć warunki po-
dobne do tych, jakie panują na wolnej przestrzeni. Projekt zakończył się pełnym 
sukcesem po dwóch tygodniach prac budowlanych. 

Kontrola śmigieł w wiedeńskim Neustadt

Zamek, który mieści się w centrum Wiednia, jest zali-
czany do najpiękniejszych barokowych budowli na 
świecie. Został on zbudowany na początku XVIII w. i był 
przeznaczony do przechowywania wartościowych 
zbiorów. Od 1903 r. w dolnej części Belwederu kryje się 
Galeria Sztuki Współczesnej. Właśnie ta część została 
poddana szerszej przebudowie dla celów muzealnych. 
 Część prac zamierzano wykonać w technologii 
zabudowy suchej. Tę część robót powierzono firmie 
KAEFER. Prace w zabytkowym obiekcie należało wyko-
nać w ciągu kilku tygodni przy jednoczesnym, stałym 
funkcjonowaniu muzeum. Trwały one ok. 7 tys. godzin. 
„Zgadza się, warunki były nieco utrudnione, ale zabu-
dowa sucha to nasza specjalność” – stwierdził kierow-
nik projektu z austriackiego oddziału KAEFER.

Zamek Belweder w Wiedniu

Po raz kolejny zaszła konieczność wzniesienia budynku spełnia-
jącego szczególne wymogi, do realizacji którego jak zwykle bez-
cenni okazali się wysoko wykwalifikowani usługodawcy. Tym 
razem powierzono nam wykonanie centrum obliczeniowego. Już 
w latach 2004–2005 budowaliśmy i rozbudowaliśmy takie cen-
tra m.in. dla Deutsche Bahn, a DeTeImmobilien powierzało nam 
też niejednokrotnie wykonanie ochrony przeciwpożarowej deli-
katnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 W tym roku Construction Butzbach pozyskał nowego klien-
ta – angielską firmę Interxion. Jako usługodawca wynajmuje ona 
budynek do przygotowania systemu przetwarzania danych klien-
ta – centra obliczeniowe spełniające najwyższe wymagania wraz 
z ciągłym monitoringiem. We Frankfurcie nad Menem oznacza 
to przebudowę hali fabrycznej przez zbudowanie w jej wnę-
trzach obiektu o wysokim stopniu zabezpieczenia. Wewnętrzna 
hala zostanie wyposażona standardowo na wypadek pożaru 
(F90). Otrzyma m.in. wysokiej jakości izolację, co jest związane 
z obecnością klimatyzacji, a także podwójną podłogę, w której 
będzie można poprowadzić przewody oraz odpowiednio wypo-
sażone wnętrza – ściany i sufity z płyt gipsowych, suche tynki, 
powłoki malarskie i tynkarskie, uszczelnienia, antystatyczne po-
krycia podłóg oraz wewnętrzne i zewnętrzne drzwi. 
 Kierownictwo projektu nadzoruje wykonanie zlecenia, na 
którego realizację przewidziano jedynie sześć miesięcy, w tym 
miesiące letnie. Planowane jest wykonanie prac budowlanych 
przy innym centrum obliczeniowym firmy Interxion.

Construction buduje kolejne 
centra obliczeniowe
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W ramach fundacji powstało gimnazjum dla młodzieży należą-
cej do duńskiej mniejszości narodowej w Schleswig-Holstein. 
Nowy budynek, zaplanowany również jako centrum konferen-
cyjne, zaprojektowany w stylu typowym dla amerykańskich 
elitarnych uczelni, powstał na terenie byłych koszar. Roztacza 
się stamtąd piękny widok na Schlei. Obiekt o wartości 57 mln 
EUR jest prezentem armatora i najbogatszego Duńczyka, 
95-letniego Arnolda Mærsk McKinney Møller.
 Oddział KAEFER Construction z Kiel pozyskał zlecenie 
realizacji wszystkich klas szkolnych, laboratoriów, auli, hali 
sportowej oraz osobnego budynku dla gospodarza. Wysokie 
wymogi techniczne odpowiadały takiemu poziomowi wyposa-
żenia, jakie zamieszczono w raporcie kierownictwa. Składały 
się na nie panele aluminiowe w auli, panele stalowe odporne 
na uderzenia piłki w hali sportowej, sufity na wysokości 12 m. 
Nasz zespół nie miał łatwego zadania, a termin wykonania 
– 1 września – mógł budzić niepokój. Na uroczystości otwarcia 
oczekiwano królowej Małgorzaty II, fundatora i wielu innych 
ważnych gości. Ukazanie im atrakcji w postaci robotników na 
drabinach nie byłoby mile widziane. 
 Montowano głównie produkty skandynawskie, z wyjąt-
kiem materiałów do suchej zabudowy, które zakupiono w fir-
mie Knauf. Uroczystość otwarcia przebiegła bez zakłóceń 
i cieszyła się dużym zainteresowaniu mediów.

Kurs języka duńskiego 
w Schleswig-Holstein

KAtAr   IBERDROLA, jeden z ważniejszych klientów KAEFER 
Aislamientos, po raz kolejny obdarzył nas zaufaniem i powie-
rzył hiszpańskiemu oddziałowi KAEFER realizację prac izola-
cyjnych przy największej elektrowni CCGT (Combined Cycle 
Power Stadion) zlokalizowanej w Messaied (Katar). Od lipca 
nad projektem pracuje 40 osób. Elektrownia jest największą 
tego typu jednostką w krajach arabskich. Jej moc wynosi 
2000 MW, a koszty inwestycji szacuje się na 1,63 mld dola-
rów. 
 KAEFER Aislamientos (Hiszpania) współpracuje z KAEFER 
LLC (Katar) przy zaopatrzeniu i montażu dachów i fasad bu-
dynków kryjących trzy turbiny, a także dodatkowego budyn-
ku. 
 W sumie przewiduje się montaż 40 m2 paneli akustycz-
nych typu Sandwich i 12 tys. m2 zwykłych płyt z odpornym 
pokryciem PVDF. Prace wykonywane są w ciężkich warunkach. 
Montuje się panele o szerokości 6–8 m na wysokości do 
30 m. 

Rozpoczęcie prac przy największej 
elektrowni z kotłem odzysknicowym 
na Bliskim Wschodzie
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ArCHiteKturA WnĘtrZ   Biblioteka 
BAYER CropScience AG daleko odbiega 
od stereotypu biblioteki mieszczącej 
zakurzone zbiory książek. Jest to wyraź-
ne zwłaszcza po przebudowie wnętrz 
z zastosowaniem ekskluzywnych kom-
ponentów, za którą odpowiedzialna by-
ła spółka KAEFER Construction GmbH. 
 Firma BAYER CropScience AG 
z Mohnheim, której obroty wynoszą bli-
sko 5,8 mld EUR, należy do światowych 
liderów w branży ochrony roślin, środ-
ków do zwalczania szkodników oraz 
technologii nasiennictwa i biotechnolo-
gii roślin. W pierwszej połowie 2008 r. 
całkowicie przebudowano bibliotekę 
przedsiębiorstwa, a KAEFER Construc-
tion przejęła odpowiedzialność za eks-
kluzywną zabudowę wnętrza. Architek-

tura obiektu jest niezwykle interesująca 
– zarys budynku stanowi koło o średnicy 
25 m. Dotychczasowe wnętrze bibliote-
ki zostało w pierwszej fazie renowacji 
zupełnie zdemontowane; następnie 
przebudowano dach, podwieszając sko-
śne, otynkowane powierzchnie. 
 Na życzenie BAYER CropScience 
w bibliotece zamontowano specjalny 
system ścian działowych. Zostały one 
wykonane ze szkła Priva-Lite i w ciągu 
kilku sekund po naciśnięciu przycisku 
stają się nieprzezroczyste, mlecznobia-
łe. W każdym chwili przepuszczają jed-
nak światło. Jest to idealne rozwiązanie 
dla sal konferencyjnych i czytelni, które 
jedynie tymczasowo muszą być wizual-
nie oddzielone od pozostałych pomiesz-
czeń. 

BAYER CropScience – okrągła biblioteka 
z niezwykłym sufitem

utyLiZACJA AZbeStu   Wieża eiffla 
w Paryżu mierzy 327 m wysokości i jest 
największą konstrukcją w mieście. do-
gania ją jednak konkurencja – w pary-
skiej dzielnicy biznesowej La défense 
powstają liczne biurowce. tylko do 
2012 r. zostaną wzniesione trzy budyn-
ki o wysokości ponad 300 m. Wieża 
AXA również wzbija się ku górze, ale 
przedtem zostanie poddana gruntow-
nej renowacji. Jest to wyzwanie dla 
zespołu KAeFer WAnner, który zaj-
muje się utylizacją.

CB 31 to nie robot, tylko budynek 
w La Défense, w którym do niedawna 
mieściła się siedziba francuskiego kon-
cernu ubezpieczeniowego AXA. Wieżę 
wybudowano w 1974 r., a w latach 
2008–2011 zostanie przeprowadzona 
renowacja i dobudowa dziesięciu pięter, 
po której budynek osiągnie wysokość 
218 m. Stanie się wówczas przynajmniej 
na chwilę najwyższym biurowcem w La 
Défense i we Francji. 

W okresie od kwietnia 2007 r. do 
lutego 2009 r. KAEFER WANNER usunie 
podłogi i sufity biurowca, które zawie-
rają azbest. W tym celu należy skuć lub 
zerwać 40 m2 sufitu i 45 m2 podłogi. 
Prace te wykonują po raz pierwszy spe-
cjalne, zdalnie sterowane maszyny. 
„W ten sposób ułatwiamy pracę fizyczną 
naszym pracownikom” – objaśnia kie-

rownik ds. utylizacji azbestu z firmy 
KAEFER WANNER.

Po tym etapie pracownicy są anga-
żowani do usuwania materiału. Nie jest 
to łatwa praca, a trzeba ją wykonać na 
39 piętrach. Wyliczono, że w ciągu tych 
dwóch lat na skutek samego demontażu 
sufitu ok. 7 tys. wielkich worków zosta-
nie zapełnionych gruzem, do wywiezie-
nia którego potrzeba 350 przejazdów 
ciężarówką. 

Jeszcze więcej nakładu pracy wy-
maga podłoga – tutaj materiału zawie-
rającego azbest wystarczy na zapełnie-
nie 12 tys. wielkich worków, a do jego 
przetransportowania potrzeba ponad 
700 ciężarówek. W sumie KAEFER 
WANNER usunie i wywiezie ponad 9 tys. 
ton gruzu zawierającego azbest. 

„Koncepcja utylizacji uległa zmia-
nie” – objaśnia ekspert w tej dziedzinie. 
– „Przed kilku laty chodziło jedynie 
o bezpieczeństwo ludzi, o ich ochronę 
przed azbestem. Obecnie przeprowadza 
się gruntowną renowację budynków, 
jest to utylizacja w wielkim stylu”. Po-
dobny los czeka pozostałe biurowce 
w dzielnicy La Défense, a KAEFER WAN-
NER zapewnie otrzyma kolejne zlece-
nia. 

Usuwanie azbestu z jednego z najwyższych 
biurowców w Paryżu 
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A400M   W słońcu Sewilli po raz pierwszy zabłysnął w całej 
swojej okazałości samolot A400M. Pod koniec czerwca Airbus 
zaprezentował publiczności prototypowy egzemplarz nowego 
transportowca wojskowego. W ceremonii wziął udział sam 
Juan Carlos I, król Hiszpanii. Był to wielki dzień dla Airbusa, ale 
również ważny dla KAEFER Aerospace. „To niesamowite uczu-
cie, widzieć wreszcie transportowca w całej okazałości” – mó-
wi Torsten Dehlwes, menadżer programu. KAEFER Aerospace 
to partner odpowiedzialny za design, produkcję i dostawę 
– zarówno izolacji podstawowej, jak również ok. 200 kanałów 
systemu klimatyzacji transportowca. „Troszczymy się o to, aby 
powietrze w samolocie rozkładało się tak, jak powinno, co ma 
istotny wkład w na funkcjonowanie A400M” – mówi Dehlwes. 
Wkrótce ma się odbyć pierwszy lot tej maszyny. Będzie to na 
pewno ważny moment, ponieważ wtedy kompleksowy system 
izolacji i klimatyzacji po raz pierwszy zostanie przetestowany 
w warunkach rzeczywistego obciążenia. 

Supersamolot daje superkontrakty

Samolot A400M lśni w Sewilli

A380   Ma 525 miejsc na pokładzie i zasięg 15 tys. km – A380 to samolot, o któ-
rym mówi się jedynie w superlatywach. W październiku ubiegłego roku wysłano 
pierwszy egzemplarz największego na świecie samolotu pasażerskiego do Singa-
pore Airlines – pierwszego klienta. Obecnie na świecie lata już ponad 10 samolotów 
tego typu. na pokładzie znajduje się izolacja podstawowa i elementy zabudowy 
wewnętrznej, które zostały wyprodukowane, dostarczone i w dużej części również 
zamontowane przez KAeFer Aerospace.

„Zmiany, które trzeba było przeprowadzić w trakcie realizacji, wydawały się 
niemożliwe do skalkulowania, ale udało się nam je sprawnie wprowadzić” – cieszy 
się Thorsten Schmidt, kierownik ds. sprzedaży – „Wysłaliśmy do Tuluzy m.in. zespół 
pracowników, aby wspierał montaż samolotu A380”. Dzięki dobrze wykonanym 
pracom KAEFER przekonał pracowników Airbusa do przeniesienia na KAEFER Aero-
space odpowiedzialności za kompletną izolację podstawową A380. Ale to nie wszyst-
ko – na zlecenie Diehl Aircabin GmbH (dawniej Airbus Laupheim) KAEFER Aerospa-
ce produkuje i dostarcza niemal całość izolacji dodatkowej dla szerokokadłubowego 
samolotu. Ta warstwa izolacyjna montowana jest na tylnej stronie ścian kabin. 
„Współpraca z zakładem Laupheim zacieśnia się” – akcentuje Schmidt. W ten sposób 
KAEFER Aerospace pozyskał dodatkowo zlecenie na izolację pokryw bagażowych. 
Są one wykonywane za pomocą małych materacy izolacyjnych, które montuje się 
pomiędzy sufitem kabiny a półkami na bagaż podręczny pasażerów. 

KAEFER Aerospace – żadnych kompromisów

AerOSPACe   Wymagania są wysokie – KAEFER Aerospace 
jako dostawca dla znanych producentów samolotów musi wy-
kazywać się innowacyjnością, a równocześnie w 100% realizo-
wać bieżące dostawy oraz powierzone usługi. „Punktualna 
dostawa właściwej ilości towaru o odpowiedniej jakości to nie 
tak oczywista sprawa, jakby się czasem wydawało” – uświa-
damia Matthias Ostendorf, prezes spółki KAEFER Aerospace. 
– „Ponadto wiele naszych podzespołów opracowuje się na 
specjalne życzenie klienta. Dla nas oznacza to, że każdorazo-
wo w fazie wdrażania wprowadzane są pilne zmiany”. Rosną 
przy tym wymagania. „Konieczność dostosowania obejmuje 
coraz większe obszary, a czas pomiędzy życzeniem klienta 
a jego realizacją staje się coraz krótszy. Równocześnie wzrasta 

ilość zamawianych samolotów”. W bieżącym roku Airbus do-
starczy ponad 450 maszyn – to nowy rekord. 
 Spółka KAEFER Aerospace spełnia wszelkie stawiane jej 
wymagania. Jest to możliwe jedynie przy współudziale wysoko 
wykwalifikowanego zespołu, który pracuje w sposób samo-
dzielny i świadomy odpowiedzialności, jaka na nim ciąży, a do 
tego cechuje się dyspozycyjnością. We Francji firma KAEFER 
Aerospace odniosła sukces już jakiś czas temu. W Hiszpanii 
właśnie w najlepszym stylu zrealizowano pierwsze zlecenia. 
Uwzględniając rozbudowę oddziału w Sewilli i stałe podwyż-
szanie kwalifikacji personelu, KAEFER Aerospace predestynu-
je do roli kompetentnego partnera w europejskim przemyśle 
lotniczym. 
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SerWiS   Kompetencja, rozwaga, niezawodność – te trzy 
cechy wyróżniają KAeFer Aerospace. Wymienione zalety 
wraz z wysokimi kwalifikacjami naszych pracowników prze-
konują znanych producentów samolotów. dla naszego klien-
ta, firmy Airbus, jesteśmy jedynym dostawcą, który sam 
montuje dostarczane produkty.

Jest to osiągnięcie, z którego zespół KAEFER Aerospace 
może być naprawdę dumny. KAEFER produkuje, dostarcza 
i montuje izolację podstawową dla floty Airbusa. Największy 
europejski producent samolotów odnosi korzyści przede 
wszystkim z niezakłóconego przebiegu prac, ponieważ KA-
EFER zapewnia pełną logistykę. Wszystkie materiały są dostar-
czane zgodnie z zapotrzebowaniem, nie ma zbędnego oczeki-
wania oraz problemów z magazynowaniem. 

Wszystko funkcjonuje tak dobrze, gdyż wszyscy pracow-
nicy KAEFER Aerospace są starannie wybrani i wyszkoleni. 
Cieszą się oni naszym pełnym zaufaniem, są świadomi odpo-
wiedzialności oraz tego, iż obszar ich działania jest wyjątkowo 
wrażliwy. Klienci cenią sobie kwalifikacje pracowników i powie-
rzają im wykonanie usług. Ponadto KAEFER przejmuje dodat-
kowe prace instalacyjne. Ekipa montażowa montuje okna 
i podłogi, troszczy się o ochronę antykorozyjną, zarządza 
drobnymi naprawami. Prowadzone są rozmowy na temat prze-
jęcia innych prac.

KAEFER Aerospace może pochwalić się dobrze zorgani-
zowanym systemem zarządzania zasobami, który pozwala na 
elastyczne dostosowanie się do potrzeb klienta. Tylko w sa-

mych zakładach Airbusa w Hamburg-Finkenwerder dla działu 
Installation Services pracuje ok. 150 pracowników KAEFER. 
Ilość ta odpowiada 25% zasobów personalnych przedsiębior-
stwa Aerospace.

KAEFER zamontował maty izolacyjne własnej produkcji 
z linii montażowej w Bremie również w samolocie wojskowym 
A400M. Firma dysponuje jako jedyny podwykonawca własny-
mi pomieszczeniami bezpośrednio pod elementami kadłuba 
nowego transportowca. Stamtąd koordynuje prace montażo-
we i izolacyjne, a także podejmuje krótkoterminowe decyzje 
o zmianach lub naprawach. 

W całej Europie, np. w Tuluzie i St. Nazaire we Francji, 
działają zespoły serwisowe, które montują izolację i systemy 
kabli dla modelu A380 oraz wykonują różne inne prace w tym 
ogromnym samolocie. Zespół w hiszpańskiej Sewilli pracuje na 
linii montażu końcowego wojskowego transportowca A400M 
– instaluje okablowanie elektryczne, oferuje ogólne wsparcie 
oraz towarzyszy przy montażu sterów poziomych i piono-
wych.

Montaż i instalacja wymaga gruntownej wiedzy i znacznej 
dyspozycyjności. KAEFER może tutaj polegać na długoletnim 
doświadczeniu swoich pracowników. Grupa KAEFER jest lide-
rem w dziedzinie montażu systemów izolacji. Coraz więcej 
klientów poznaje zalety, jakie oferuje możliwość skorzystania 
z kompleksowych rozwiązań z jednego źródła i obdarza nasz 
doświadczony zespół długoletnim zaufaniem. 

W KAEFER coraz więcej pracy

ZLeCenie   Nowe zlecenie, nowa zabu-
dowa – KAEFER Aerospace produkuje 
i dostarcza obecnie jeszcze więcej kana-
łów klimatyzacyjnych o różnej budowie 
dla samolotów jednorzędowych 
(A318-A321) oraz samolotów dalekiego 
zasięgu (A330-A340) na zlecenie Diehl 
Aircabin GmbH (dawniej Airbus Lauphe-
im). W zakładzie produkcyjnym w No-
bitz (Turyngia, Niemcy) są wdrażane 
nowe technologie. KAEFER Aerospace 
inwestuje w nowoczesny budynek, 
w którym dotychczasowy proces oparty 
na zastosowaniu węży niskociśnienio-
wych zostanie rozszerzony o nowo 
wprowadzaną technologię korzystającą 
z autoklawu. Roczna wartość tego zle-
cenia wynosi 7–8 mln EUR. Projekt ten 
umocni wiodącą pozycję KAEFER Aero-
space jako dostawcy włókien kompozy-
towych.

Nowa umowa na 
dostawę kanałów 
klimatyzacyjnych
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KAEFER GLOBAL WORK dobrym pomysłem na rozwiązanie problemów z niedoborem 
fachowców PRZEMYSŁ Dodatkowe kontrakty dla fabryki EON Ratcliffe – Woodside Train 5 
gotowy OFFSHORE Projekt Adriatic LNG w Wenecji – Montaż platformy Gjøa PRZEMYSŁ 
STOCZNIOWY Konstrukcje stalowe na pełnym morzu – Prom ROPAX dla Stena RoRo 
BUDOWNICTWO Czysty luksus w hotelu Marriott w Budapeszcie – Okrągła biblioteka 
z punktowym oświetleniem PRZEMYSŁ LOTNICZY Prezentacja A400M w Sewilli – Nowy 
kontrakt na dostawy przewodów klimatyzacyjnych

Wydanie 2008/2009, Nr 26 | Magazyn Grupy KAEFER 

SPIS TREśCI

Praktyczne zarządzanie
Pierwszy wywiad z Dyrektorami Zarządzającymi 
– Peterem Hoedemakerem i Jörnem M. Fetköterem.
>> Strona 04

KAEFER inwestuje w kanadyjski 
piasek roponośny
Dzięki firmom PARKER KAEFER i ALBRICO KAEFER mamy
obecnie dwóch silnych reprezentantów w obiecującym regionie.
>> Strona 13

Nowy warsztat dla pokładów jachtów
Opatentowany system produkcji pokładów musi sprostać wysokim 
wymaganiom związanym ze skomplikowanymi rozwiązaniami projektowymi. 
>> Strona 20

Rozpoczęcie eksploracji złóż Kaszagan 
Złoża Kaszagan na Morzu Kaspijskim są uważane za największe odkrycie 
złóż ropy naftowej od chwili wykrycia Prudhoe Bay na Alasce w 1968 r. 
Na wydobycie czeka 13 mld baryłek ropy.
>> Strona 33

Usuwanie azbestu z jednego z najwyższych 
biurowców w Paryżu
Po raz pierwszy firma KAEFER WANNER użyła zdalnie sterowanego 
urządzenia do usuwania podłóg i sufitów zawierających azbest. 
>> Strona 48

pRzEdMoWA  03 

RozWÓJ dzIAŁALNoŚCI 04

GRupA KAEFER 06

TECHNoLoGIA  19

pRzEMYSŁ   22

oFFSHoRE  32

pRzEMYSŁ SToCzNIoWY 36

BudoWNICTWo   42 

pRzEMYSŁ LoTNICzY  49

STopKA REdAKCYJNA 51

Stopka redakcyjna
K|WERT – magazyn Grupy KAEFER

Wydawca: 
KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG
Bürgermeister-Smidt-Straße 70
28195 Brema • Niemcy
Tel. +49 421.30 55-0 • Fax +49 421.1 82 51
info@kaefer.com • www.kaefer.com 

osoby odpowiedzialne za wydanie: 
Nicolas Koch, Stefan Beeg 

Redakcja wydania polskiego: 
Sylwia Krzesiak, Marianna Gordzielik 

Tekst: 
Louis Milse, Lothar Steckel, Nina Svensson,  
Axel Kölling 

Skład i druk: 
Wydawnictwo ART, Rydułtowy

Żródła zdjęć:
Archiwum KAEFER, Michael Gielen/Brema,
Roland Schiffler/Brema,
Zdjęcie Airbus A400M,
s. 49: © Airbus Military S. L.
Okładka: Izolacja zimnochronna w PCK Schwedt
LOLAMAT®, MICROSORBER®
są zarejestrowanymi znakami handlowymi. 

  

Więcej niż dobre pomysły



www.kaefer.com 

PR
Z

EM
Y

SŁ
O

FF
S

H
O

R
E

PR
Z

EM
Y

SŁ
 S

TO
C

Z
N

IO
W

Y
BU

D
O

W
N

IC
TW

O
PR

Z
EM

Y
SŁ

 L
O

TN
IC

Z
Y

KAEFER 2008

październik 2008
Rozpoczęcie prac dla Adriatic LNG
w Wenecji

Sierpień 2008
„Day of Caring” – 52 pracowników KAEFER
przeprowadza renowację farmy dziecięcej w Bremie

październik 2008
4. Międzynarodowe Mistrzostwa 
Grupy KAEFER w Piłce Nożnej na Majorce

STYCZEŃ ’08 LUTY ’08 MARZEC ’08 KWIECIEŃ ’08 MAJ ’08 CZERWIEC ’08 LIPIEC ’08 SIERPIEŃ ’08 WRZESIEŃ ’08 PAŹDZIERNIK ’08 LISTOPAD ’08 GRUDZIEŃ ’08

Kwiecień 2008
Integracja kanadyjskiej firmy izolacyjnej 

Albrico Services z Grupą KAEFER

Czerwiec 2008
Pożegnanie z Norbertem Schmelzle

na IMM w Amsterdamie

Maj 2008
Izolacja rafinerii Neste Oil

w Finlandii

Sierpień 2008
Niezwykłe zastosowanie rusztowań

w Normandii

Sierpień 2008
Woodside Train 5 
gotowy po dwóch latach budowy 

Marzec 2008
MML przeprowadza zmiany 
na statku „Holiday Dream“ 

Marzec 2008
Rozpoczęcie prac modernizacyjnych

na lotnisku we Frankfurcie

Czerwiec 2008
Prezentacja pierwszego

samolotu A400M w Sewilli

Lato 2008
Nowy kontrakt na wykonanie kanałów klimatyzacyjnych 
dla serii samolotów Airbus

Kwiecień 2008
Wodowanie „Independence of the Seas” 
w Turku w Finlandii

Czerwiec 2008
Odrestaurowanie ekskluzywnego 
jachtu „Talitha“ 

Czerwiec 2008
Rozpoczęcie prac montażowych
na platformie Gjøa

Wrzesień 2008
Inauguracja duńskiej szkoły 
w Schleswig 

K
W

.2
6.

D
.0

8

G
R

U
PA

 K
A

EF
ER

Sierpień 2008
Zakończenie renowacji hotelu Marriott 

w Budapeszcie przez firmę KAEFER Heibl


	01
	02
	czesc1
	czesc2
	przed przed ost
	przed ost
	ost



