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SPIS TREŚCI

Energia z pustyni ma pomóc w walce ze zmianami klimatu
Planowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych na Bliskim Wschodzie oraz Afryce 
Północnej powinna pokryć około 15 procent zapotrzebowania na energię w Europie  
do roku 2050. 
>> Strona 08

Więcej krajów na drodze do Kompletnych Rozwiązań  
Izolacyjnych
Łączenie prac izolacyjnych z usługami blisko z nimi spokrewnionymi, takimi jak rusztowania 
czy ochrona powierzchni są kluczowymi elementami strategii KAEFER.
>> Strona 11

Cichy start wielkiego samolotu
Zwykle silniki rozruchowe robią dużo hałasu. Eksperci KAEFER ds. akustyki zostali 
poproszeni o przeprowadzenie modyfikacji już zaizolowanych urządzeń, bez zwiększania 
określonych wymiarów zewnętrznych.
>> Strona 19

Umowa ramowa z firmą Statoil: KAEFER ENERGY 
zwycięski w walce z silną konkurencją
Podpisanie umowy ramowej jest ważnym kamieniem milowym dla działu Offshore. Jest to 
jeden z największych kontraktów na prace serwisowe w historii Grupy KAEFER i oznacza, 
że klienci cenią sobie jakość.
>> Strona 32

Duży, Większy, „Oaza Mórz“
„Budujemy rzeczy niesamowite“ - tak brzmi motto Royal Caribbean Cruise Line dla „Oazy 
Mórz“, która powstała pomiędzy końcem roku 2007 i 2009 w stoczni STX Europe w Turku. 
Solarium na pokładach 15 i 16 to zupełna nowość dla przedsiębiorstwa żeglugowego.
>> Strona 35
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Półzanurzalna platforma wiertnicza Gjøa w docelowym 
miejscu na Morzu Północnym



KONKURS FOTOGRAFICZNY Wynik naszego międzynarodowego konkursu foto-
graficznego tworzy imponujący kalejdoskop kulturowej różnorodności.  
Pracownicy KAEFER z całego świata uwiecznili na swoich zdjęciach ludzi, zwierzęta  
i kulturę. Kolorowa wystawa wielokulturowych obrazów oferuje oglądającym 
poruszające widoki i fascynującą perspektywę.
Na tej, jak i na ostatniej stronie publikujemy zaledwie wycinek
- cały album można podziwiać na stronie www.kaefer.com/All_photos.html.
Więcej o  konkursie fotograficznym można przeczytać na stronie 14.

Galeria kultur
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Peter Hoedemaker Robert Skrobisz Philipp DalheimerJörn M. Fetköter

eDitoRial

Drodzy Współpracownicy, Przyjaciele firmy KAEFER,

Rok 2010 obfitował w ważne dla nas wszystkich wydarzenia. W marcu pożegnaliśmy jednego z głównych 
akcjonariuszy oraz byłą Dyrektor Generalną, panią annelotte Koch, która odeszła spokojnie w czasie snu, 
mając za sobą 93 lata wspaniałego życia. Pozostanie ona w naszej pamięci jako wyjątkowa osoba.

Zaczęliśmy ten rok z nadzieją, że kryzys finansowy i ekonomiczny nareszcie ustąpi. Bazując na  
wszystkich dostępnych nam prognozach, mieliśmy świadomość, że do jego końca jeszcze daleko. Dzięki  
globalnemu charakterowi naszej firmy udało się przeprowadzić korzystne działania na wielu rynkach lokal-
nych. Dzisiaj możemy stwierdzić, że mijający rok był pod tym względem ze wszech miar pozytywny. Udało 
nam się wrócić na miejsce zajmowane przed kryzysem, odnotowując najwyższy wzrost nowych zamówień 
w historii firmy. Konsekwentne stosowanie naszej definicji biznesu „Kompletne Rozwiązania izolacyjne” 
umocniło naszą pozycję na rynku. Jest to szczególnie widoczne w nowych inwestycjach naszych klientów, 
a także w licznych pracach serwisowych. Chcielibyśmy podziękować naszym partnerom za to, że obdarzy-
li nas zaufaniem i zdecydowali się na wybór firmy KaeFeR. 

Kolejnym istotnym krokiem były przenosiny do nowej siedziby głównej KaeFeR na początku października. 
Zmiana lokalizacji była niezbędna ze względu na rozwój firmy oraz przeobrażenia w profilu Grupy.  
Po skrupulatnych poszukiwaniach najlepszym rozwiązaniem okazały się budynki Börsenhof „B” oraz  
Petrihof mieszczące się w centrum Bremy. Jako przyszli najemcy, od samego początku mogliśmy realizować 
nasze pomysły już na etapie prac renowacyjnych. Nowe biuro ma być nie tylko miejscem pracy dla osób, 
które wykonują w nim codziennie swoje obowiązki, ale także swego rodzaju bazą dla wszystkich pracow-
ników Grupy KaeFeR. odwiedzający naszą siedzibę powinni czuć się w niej jak w domu. 

Cieszy nas, że organizowanych jest coraz więcej imprez, mających na celu umacnianie więzi pomiędzy 
pracownikami, a także to, że wymiana wiedzy i wzajemne wsparcie stają się powszechne. Uważamy,  
że kulturowa różnorodność daje nam coraz więcej możliwości, a rodzina KaeFeR jest coraz liczniejsza nie 
tylko pod względem cyfr, ale także w wymiarze czysto ludzkim. 

Nowe przedsięwzięcia w krajach takich jak Chile, Brazylia, Nowa Kaledonia, algieria czy tunezja nie 
tylko zwiększają zakres strategicznych usług firmy, ale też pomagają nam w realizacji naszego celu - bycia 
liderem rynku.

Poświęcenie i zaufanie naszych pracowników, którym chcielibyśmy w tym miejscu podziękować  
- również w imieniu akcjonariuszy i rady nadzorczej - pozwalają nam ze spokojem patrzeć w przyszłość.

Życzymy Wam i Waszym rodzinom wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia i sukcesów 
w Nowym Roku 2011!

SŁoWo WStĘPNe



04

RoZWÓJ FiRMY

„Z kryzysu wychodzimy jeszcze  
silniejsi”

rynki zbytu i w jaki sposób KaeFeR planuje odnieść tam sukces?
Hoedemaker: Już od jakiegoś czasu stopniowo rozwija-
my nasze działania w krajach takich jak Brazylia, Rosja, indie  
i Chiny, czego przykładem jest np. zakup spółki isobrasil.  
Dodatkowo, zintensyfikowaliśmy nasze działania w indiach, Rosji 
oraz krajach byłego Związku Radzieckiego. odnieśliśmy sukces, bo 
tamtejsze firmy radzą sobie świetnie. 
Dalheimer: Spodziewamy się także rozwoju na innych rynkach,  
na przykład w oceanii. Niedawno zdobyliśmy tam kontrakt na prace 
serwisowe. Widzimy także potencjał w projektach związanych  
z lNG, możemy wymienić chociażby projekt Pluto. Dodatkowo 
mamy spore szanse dalszego rozwoju w azji, na Bliskim Wschodzie 
i w afryce Północnej.
K-WERT: Jeśli mowa o afryce Północnej, jak się ma projekt 
DeSeRteC?
Hoedemaker: Byliśmy pierwszym Partnerem Stowarzyszonym  
w Dii („DeSeRteC” industrial initiative) i zamierza-
my nadal intensywnie angażować się w ten projekt. Z tego 
też powodu działamy aktywnie w wielu inicjatywach i gru-
pach roboczych. Głównym celem na najbliższe dwa lata jest  
stworzenie politycznych fundamentów pod realizację tego pro-
jektu.
K-WERT: W bieżącym roku przed Międzynarodowym Spotkaniem  
Kadry Zarządzającej (international Management Meeting - iMM) 
miały miejsce warsztaty dotyczące strategii oraz zrównoważonego 
rozwoju. Jaki był ich cel?
Dalheimer: Jesteśmy firmą działającą w branży izolacyjnej, 
zatem zrównoważony rozwój z definicji jest jednym z naszych  
priorytetów. Jest on skałą, na której budujemy naszą strategię,  
a w przyszłości powinien być obecny w każdym aspekcie naszego 
działania. Na warsztatach omawialiśmy ten temat szczegółowo  
w grupie pięćdziesięciu naszych top menedżerów.
Hoedemaker: Nie były to zresztą jedynie teoretyczne dywagacje, 
sprecyzowaliśmy również kilka konkretnych przedsięwzięć. Czołowi 

K-WERT: Czy kryzys już się skończył i jak KaeFeR poradził sobie 
z trudnościami?
Hoedemaker: Patrząc na nowe zamówienia, można odnieść 
wrażenie, że kryzys już się skończył. Jednak nie do końca tak 
jest. Po pierwsze skutki kryzysu uwidaczniają się w wysokości 
naszej marży. Po drugie lokalne rynki jeszcze nie wszędzie się 
ustabilizowały. Generalnie, trend jest pozytywny. Podsumowując,  
rok 2010 był dla nas przyzwoity.
Dalheimer: Nie odnotowaliśmy zbyt bolesnych strat i dzisiaj znaj-
dujemy się w tym samym miejscu, w którym byliśmy przed kryzy-
sem. Zawdzięczamy to naszej mocnej pozycji na rynku i szerokiemu 
zakresowi usług w obrębie pięciu branż - przemysłu, offshore, 
przemysłu stoczniowego, budownictwa oraz przemysłu lotniczego.
K-WERT: Co pomogło KaeFeR przetrwać kryzys?
Hoedemaker: Bardzo pomocne okazały się, przynajmniej  
na niektórych kluczowych rynkach europejskich, liczne  
kontrakty na prace serwisowe. Pomogło to zneutralizować nega-
tywne skutki kryzysu. Wzrosła też liczba nowych zamówień,  
a wartość niektórych z nich jest niebywała. Przykładem mogą 
być kontrakty na prace serwisowe w branży offshore w Norwegii 
oraz australii lub kluczowe kontrakty w przemyśle lotniczym, jak 
chociażby prace przy kanałach wentylacyjnych klimatyzacji oraz 
izolacji drzwi dla airbusa a350. Wydaje się, iż rok 2010 będzie 
rekordowy dla Grupy KaeFeR pod względem wielkości nowych 
zamówień.
K-WERT: W niektórych obszarach musieliście jednak zmienić kie-
runek działania?
Hoedemaker: oczywiście. W niektórych gałęziach przemysłu oraz 
w niektórych krajach musieliśmy przeprowadzić restrukturyzację. 
Dotknęło to głównie przemysłu stoczniowego, jak również budow-
nictwa, w przypadku których zrezygnowaliśmy z realizowania 
kontraktów jako generalni wykonawcy.
K-WERT: Gdzie, z punktu widzenia lokalizacji, znajdują się przyszłe 

WYWIAD KAEFER przetrwał trudny i burzliwy okres kryzysu i wyszedł z niego niemalże bez szwanku. W niniejszym wydaniu K-WERT 
Peter Hoedemaker i Philipp Dalheimer, członkowie Group Executive Committee (GEC) - Zarządu Grupy KAEFER, mówią o strategii, 
wyzwaniach oraz szansach.

Członkowie Group 

Executive Committee, 

Zarządu  

Grupy KAEFER:  

Peter Hoedemaker (l) 

oraz  

Philipp Dalheimer 

podczas wywiadu



05

                                                                                                             RoZWÓJ FiRMY

menedżerowie zapowiedzieli podjęcie odpowiednich kroków  
w odniesieniu do krajów, w których działają.
Dalheimer: Chcieliśmy także jednoznacznie sprecyzować znaczenie 
pojęcia zrównoważonego rozwoju w KaeFeR. termin ten nie musi 
przecież oznaczać tego samego w Norwegii i w indiach.
K-WeRt: Czy mógłby Pan podać nieco więcej szczegółów?
Hoedemaker: Zrównoważony rozwój ma wiele wymiarów. KaeFeR 
wspiera go poprzez oferowanie swoim klientom Kompletnych 
Rozwiązań izolacyjnych. Dokonaliśmy także analizy emisji Co2 
przez naszą firmę. W zeszłym roku wystartowały pierwsze progra-
my pilotażowe w Wietnamie i austrii, teraz dokonujemy stosownej 
analizy w Niemczech i we Francji. Zbieramy wyniki tych pomiarów, 
aby przełożyć je na konkretne działania - jest wiele czynników 
wpływających na poziom emisji, zarówno tych poważniejszych, jak 
i mniej znacznych. Jednym z mniejszych jest zużywanie papieru  
w naszych biurach. W chwili obecnej wprowadzamy m.in. politykę 
racjonalnego wydruku w siedzibie głównej w Bremie. Pracownicy 
są proszeni o stosowanie obustronnego wydruku gdy tylko jest 
to możliwe. oprócz tego staramy się także wprowadzać zmiany 
na większą skalę, czego przykładem jest nasza polityka „zielonych 
samochodów”. 
K-WeRt: Nawet nowa siedziba w Bremie wyznacza w tej kwestii 
nowatorskie standardy?
Hoedemaker: tak, zmieniliśmy siedzibę,  ponieważ  dotychczaso-
wa pękała w szwach. teraz mamy wreszcie wystarczająco dużo 
miejsca dla naszych pracowników oraz odpowiednio dużo sal 
konferencyjnych. architektura budynku prezentuje się atrakcyjnie, 
tak z zewnątrz, jak i wewnątrz. Spełnia on także nasze wymagania 
pod względem zrównoważonego rozwoju. Zastosowaliśmy izolację 
najwyższej klasy, na dachu zamontowaliśmy system ogniw fotowol-
taicznych, w piwnicy są dwa moduły elektrociepłownicze. Ponadto 
zainstalowaliśmy system solarno-termalny, aby zapewnić dopływ 
ciepłej wody na piątym piętrze. 
K-WeRt: Jak wyglądają plany na przyszłość?
Hoedemaker: Czas kryzysu wykorzystaliśmy do konsolidacji,  
był to też moment, w którym mogliśmy odetchnąć. Dokonaliśmy  
w tym okresie analizy rynku i zainwestowaliśmy w szkolenia dla 
naszych pracowników. oznacza to, że z kryzysu wychodzimy 

jeszcze silniejsi.
Dalheimer: Chociaż większość naszych przedsięwzięć jest zlo-
kalizowana w europie, myślimy o rozwoju poza jej granicami. 
Zamierzamy zintensyfikować nasze działania w zakresie offshore, 
w którym dostrzegamy spory potencjał. Planujemy rozwinąć sieć 
naszych kontaktów oraz usprawnić przepływ wiedzy. Korzyści 
z tych działań popłyną także w drugą stronę. Kraje, w których 
działamy od dawna, będą miały okazję wykazać się m.in. w pracach 
z zakresu ochrony powierzchni lub obmurzy.
K-WeRt: W jaki sposób pracownicy mogą wesprzeć tę strategię?
Hoedemaker: Chciałbym najpierw wyjaśnić jedną rzecz. Rozwój 
naszej Grupy jeszcze przed kryzysem wiązał się ze sporymi wyma-
ganiami stawianymi naszym pracownikom. Musimy podkreślić,  
że poradzili sobie z tym świetnie. W związku z recesją mieliśmy 
nieco czasu, aby odetchnąć, ale wciąż oznaczało to wiele poświęceń 
z ich strony. Z tego także doskonale się wywiązali. Właśnie za to 
oraz za fakt, że w czasie kryzysu wszyscy trzymaliśmy się razem, 
jesteśmy im niezmiernie wdzięczni. teraz patrzymy przed siebie  
i czekamy, co przyniesie przyszłość.
Dalheimer: Dlatego właśnie nie poddaliśmy się w okresie recesji 
i dalej szkoliliśmy naszych pracowników. Wprowadziliśmy wiele 
programów szkoleniowych na wszystkich szczeblach naszej  
organizacji i działania te będą kontynuowane przez akademię  
KaeFeR.
K-WeRt: Czy to oznacza, że społeczna odpowiedzialność oraz 
zrównoważony rozwój nie odejdą w zapomnienie?
Hoedemaker: Wręcz przeciwnie - koncentrowaliśmy się na nich  
w czasie kryzysu i zamierzamy nadal traktować je priorytetowo. 
Rozpoczynamy nowe projekty, otwieramy kolejne centra do-
skonalenia i poszukujemy nowych inicjatyw. Rozwijamy poczucie 
wspólnoty poprzez organizację takich wydarzeń sportowych, 
jak Międzynarodowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej KaeFeR, a dla  
naszych pracowników z indii, afryki Południowej, Bliskiego 
Wschodu oraz australii i oceanii planujemy podobną imprezę  
w 2011 r. - Międzynarodowy turniej Krykieta KaeFeR.

Dziękujemy za rozmowę.

>> OBROTY GRUPY KAEFER

Podobnie jak w zeszłym roku, dochód za rok 2010 wyniósł 1,2 miliar-

da Euro. Kryzys był nadal odczuwalny w niektórych regionach, ale  

w krajach takich jak Australia czy Norwegia, udało się zwiększyć  

obroty.

>> PRACOWNICY GRUPY KAEFER

Liczba pracowników pozostała na tym samym poziomie, jak w roku 

ubiegłym.

Wyniki w 2010 roku
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KaeFeR

Menedżerowie omawiają strategię

WARSZTATY W WARSZAWIE  
Co łączy zrównoważony rozwój ze 
strategią Grupy KaeFeR? Jest to jedno 
z pytań, nad którymi debatowało 
pięćdziesięciu menedżerów z niemalże 
wszystkich krajów w Grupie KaeFeR  
podczas tegorocznego international Ma-
nagement Meeting (iMM) w Warszawie.
Najważniejszy punkt strategii jest już 
dobrze znany: KaeFeR oferuje swoim 
klientom najlepsze, Kompletne 
Rozwiązania izolacyjne. Żeby to 
osiągnąć, pracujemy zgodnie z czterema 
zasadami, określonymi w oparciu o wy-
miar kulturowy, społeczny, ekonomiczny 
i ekologiczny. Warsztaty koncentrowały 

się na przełożeniu tej strategii i klu-
czowych zasad na nasze codzienne zada-
nia w pracy.

Pracując w niewielkich grupach, 
menedżerowie określili, co dla nich ozna-
cza zrównoważony rozwój. Następnym 
krokiem było przełożenie tematu na 
praktykę w oparciu o konkretne przy-
padki biznesowe, np. w sytuacji, gdy 
klienci proszą KaeFeR o zastosowanie 
tanich w zakupie materiałów izolacyj-
nych, które stanowią problem z punktu 
widzenia ochrony środowiska naturalne-
go. Celem zadania było znalezienie 
rozwiązania tej sytuacji oraz odpowie- 
dzi na inne dylematy. 

Potwierdziło się, że zrównoważony 
rozwój stanowi podstawę naszej strate-
gii. Wspiera on wszystkie filary: pracow-
ników, klientów i dostawców, a także 
rozwój firmy. oznacza to, że nasi pra-
cownicy muszą być wykwalifikowani,  
a szanse rozwoju na nowych rynkach 
dobrze rozpoznane. Nieodzowne jest 
także wzmacnianie relacji z klientami 
oraz dostawcami. Przedstawiciele kadr 
zarządzających zobligowali się do zasto-
sowania omówionych rozwiązań w ich 
codziennej pracy oraz przedstawienia 
wyników tych działań na przyszłorocznym 
spotkaniu. 

NOWA SIEDZIBA GŁÓWNA KAEFER    
11 października 2010 r. nadszedł wresz-
cie wielki dzień. 18 miesięcy po podpisa-
niu umowy o dzierżawę i rozpoczęciu 
prac budowlanych pracownicy mogli 
wreszcie przenieść się do swoich nowych 
biur. Ponieważ długoterminowa umowa 
została podpisana na bardzo wczesnym 
etapie, od samego początku KaeFeR 
miał wpływ na plany i projekt renowacji 
historycznego obiektu. Był to proces 
pełen niespodzianek, które pojawiły się 
podczas remontu istniejącego już bu-
dynku. 
 Kiedy udało się przekonać projek-
tantów pod kierownictwem Beate Bem-
mert do nowej koncepcji, zespół ten 
włożył całe serce, kreatywność  
i cierpliwość w osiągnięcie jakże 
pięknego efektu końcowego. 
Rezultaty ciężkiej pracy widać gołym 
okiem. W historycznych pomieszcze-
niach Börsenhof „B” oraz Petrihof 
zostało stworzone nowoczesne 
środowisko pracy, które powstało zgod-
nie z zasadą „otwarta przestrzeń - ot-
warty umysł”. W architekturze  
i wykończeniu wnętrz jest odzwier- 
ciedlona filozofia firmy: jasne struktury, 
proste linie, przejrzystość i światło 
połączone z właściwym wyposażeniem, 
wszystko z zastosowaniem wysokiej 
jakości materiałów - całość wpisuje się  
w zasadę zrównoważonego rozwoju. 
Firma postanowiła wykorzystać moment 
zmiany lokalizacji do przekształcenia 
struktury organizacyjnej w połączeniu  
z elastyczną koncepcją biura. Stanowis-
ka pracy zostały zatem dostosowane do 

rodzaju wykonywanej pracy. Biurka usta-
wiono równolegle do fasady, co zapew-
nia ciągły dostęp do światła dziennego, 
oraz wzdłuż centralnego traktu komuni-
kacyjnego. Pozwala to odizolować miejs-
ca,  w których ludzie muszą skoncentrować 
się na swojej pracy od tych, w których 
mogą się ze sobą porozumiewać. 
 Procesy, które zachodzą w firmie 
oraz sposób, w jaki wykorzystywana jest 
przestrzeń, ulegają ciągłym zmianom.  
W przyszłości więcej miejsca zostanie 
przeznaczone na cele społeczne i komu-
nikacyjne. Udostępnienie przestrzeni do 
nieformalnych spotkań ma również na 
celu umożliwienie swobodnej wymiany 
uwag. 
 Ma to nie tylko zachęcić do 
nawiązywania kontaktów w firmie, ale 

również ułatwić przepływ informacji 
wśród firm KaeFeR w ponad 50 krajach. 
W budynku znajdują się dwa pomiesz-
czenia, służące do prowadzenia telekon-
ferencji i wideokonferencji z różnymi 
miejscami na całym świecie. Są tu 
również sale konferencyjne oraz szkole-
niowe, dzięki którym w przyszłości pro-
gramy szkoleniowe będą mogły odbywać 
się w siedzibie Grupy. 
 Podsumowując, budynek jest 
solidną podstawą do kontynuowania 
naszej owocnej i pełnej sukcesów 
współpracy. Co więcej, jest to siedziba 
główna całej Grupy KaeFeR, w której 
odwiedzający ją pracownicy mogą czuć 
się jak w domu.

ZMIANA LOKALIZACJI PO 38 LATACH
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ZMIANA LOKALIZACJI PO 38 LATACH
Lech Wałęsa,

gość honorowy IMM

Wyjątkowy gość na IMM 2010

NaGRoDY Każdego roku członkowie zarządów KaeFeR 
z całego świata spotykają się, aby przedyskutować fakty  
i liczby dotyczące bieżącego roku finansowego, strategię fir-
my oraz perspektywy na przyszłość. tegoroczne spotkanie 
miało miejsce w Warszawie. Stolica Polski gościła ok. 100 
przedstawicieli z 50 krajów.

oprócz wielu prezentacji m.in. na temat energii 
słonecznej, projektu DeSeRteC, lNG oraz innowacji, szcze-
gólny nacisk położono na udoskonalenie strategii Grupy.

Podobnie jak w ubiegłych latach, także i w tym roku 
poszczególne firmy wyróżniono za wybitne osiągnięcia.  
tegoroczne nagrody przyznano:

• KaeFeR Hiszpania (Najlepsza Spółka)
• KaeFeR Katar (Najszybszy Rozwój)
• KaeFeR Finlandia (Wybitne osiągnięcia)
• PaRKeR KaeFeR (Najwyższa Sprzedaż)
• C&D industrial Services (Nagroda CFi: Najlepszy Wynik 

w Realizacji Strategii Finansowej KaeFeR 2009/2010)
Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem programu 

było spotkanie z laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, byłym 
Prezydentem RP i założycielem „Solidarności”, lechem 

Wałęsą. Jego wystąpienie i przemowa podczas uroczystej 
kolacji zostały entuzjastycznie przyjęte przez 100-osobową 
publiczność. 

lech Wałęsa potwierdził swój wielki talent do wystąpień 
publicznych, omawiając obecną sytuację na świecie, 
poruszając problem kryzysu ekonomicznego, jak również 
przyszłość globalnej społeczności. Prezydent podkreślił,  
że świat jest coraz mniejszy i ludzie powinni współpracować 
i ufać sobie wzajemnie. Wyraził nadzieję, że XXi wiek będzie 
erą solidarności.

 

EXPO 2010: milion osób odwiedziło stoisko KAEFER

ŚWIATOWE TARGI W CHINACH   około 
miliona par oczu obejrzało wystawę  
KaeFeR na eXPo 2010 w Szanghaju  
- tylu właśnie gości odwiedziło wspólne  
stoisko Bremy, gdzie Grupa prezentowała 
swoją ofertę. ekspozycja cieszyła się 
dużą popularnością wśród gości eXPo 
- w jednej z ankiet 97% badanych 
stwierdziło, że poleci prezentację Bremy 
innym osobom. ocena, jaką wystawili 
stoisku to 9,27 punkta na 10 możliwych 
- to naprawdę świetny wynik. Relację  
z targów można było również znaleźć  
w mediach. 
 Wystawa KaeFeR przyczyniła się do 
tego sukcesu. Na początku stoiska Bre-
my znajdował się ekran dotykowy, na 
którym wyświetlana była prezentacja 
zatytułowana „Wydajność energetyczna  
z KaeFeR”. Koncentrowała się ona na 
projekcie solarno-cieplnym w Hiszpanii, 
który jest preludium do nadchodzącego 
projektu DeSeRteC. Przedsięwzięcie to,  
w które firma KaeFeR zaangażowana 
jest jako Partner Stowarzyszony  
Dii GmbH, ma na celu wytworzenie do 
2050 r. na pustyniach afryki Północnej 
oraz Bliskiego Wschodu energii, która 
pokryje 15% zapotrzebowania europy.
 Goście eXPo mogli również 
przyjrzeć się modelowi elektrowni solar-

nej. W tym przypadku można było 
skorzystać z interaktywnej prezentacji. 
okazało się, że nie tylko prezentacje 
zrobiły wrażenie na gościach targów, 
które odbyły się pomiędzy 1 maja  
a 31 października 2010 r. Często chwa-
lono projekt samego stoiska Bremy. 
„Kombinacja kolorów czerwonego  
i złotego jest bardzo popularna wśród 
Chińczyków i w porównaniu z innymi 
nasze stoisko jest naprawdę ładne i jas-
ne” - powiedział po rozmowach z gośćmi 
Dr Klaus Sondergeld, Dyrektor ds. Mar-
ketingu Urzędu Miasta w Bremie. 
 Samo motto eXPo, które brzmi 
„lepsze miasta, lepsze życie”, pomogło 
KaeFeR zaprezentować wartość izolacji 
dla ochrony środowiska. tłumy 
odwiedzających są dowodem naszego 
sukcesu.
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Energia z pustyni pomoże w walce 
ze zmianami klimatu
PROJEKT DESERTEC  energia przekazy-
wana w ciągu sześciu godzin ze Słońca 
na ziemskie pustynie jest większa od tej, 
którą zużywa cała populacja w ciągu ro-
ku. to ogromne źródło energii ma zostać 
wykorzystane, aby chronić naszą planetę 
i zapewnić ciągły dopływ energii bardziej 
przystępnej cenowo. Również KaeFeR 
zaangażował się w tę ideę. 
 Z tą inicjatywą wiąże się projekt  
o nazwie DeSeRteC. Został on opraco-
wany wiele lat temu przez naukowców  
i osoby związane z przemysłem pod  
patronatem instytucji znanej jako Klub 
Rzymski (the Club of Rome). Do 2050 r. 
energia ze źródeł odnawialnych  
zlokalizowanych w afryce Północnej i na 
Bliskim Wschodzie ma pokryć 15% zapo-
trzebowania na energię w europie. Plany 
te opierają się głównie na wybudowaniu 
na terenach pustynnych elektrowni  
solarno-cieplnych oraz farm wiatrowych. 
Na stworzeniu  nowych miejsc pracy oraz 
infrastruktury skorzystają również 
mieszkańcy mniej zamożnych krajów. 
 Jest to nowatorska, pełna wyzwań 
idea. Kolejnym krokiem w kierunku jej 
realizacji było stworzenie Fundacji  
DeSeRteC, co z kolei skłoniło dwanaście 
liczących się międzynarodowych kon-
cernów do utworzenia Dii GmbH w lipcu 
2009 roku. to połączenie wiedzy i siły 
rynkowej powinno zapewnić energię 
niezbędną do realizacji tego ambitnego 
projektu. 

 od początku było oczywiste, że 
członkowie Dii będą musieli dzielić się 
swoją wiedzą, aby przezwyciężyć 
trudności techniczne. Pierwszą z firm, 
która została Partnerem Stowarzyszo-
nym, był KaeFeR. izolacje są jednym  
z kluczowych warunków sukcesu całego 
przedsięwzięcia - wiedza KaeFeR może 
sprawić, że straty ciepła w elektrowniach 
solarno-cieplnych oraz podczas trans-
portu zostaną zredukowane do mini-
mum. 
 Zanim wizja DeSeRteC stanie się 
rzeczywistością, niezbędne będzie 
przezwyciężenie jeszcze wielu technicz-
nych i politycznych przeszkód. Dii pro-
wadzi międzynarodowe negocjacje,  

których celem jest zapewnienie 
niezbędnej bazy legislacyjnej.  W tym 
samym czasie naukowcy pracują nad 
rozwiązaniem pozostałych przeszkód 
technicznych. Jedną z nich jest kwestia 
redukcji strat ciepła przy przesyłaniu 
energii elektrycznej na tak dużą 
odległość. 
W opinii większości ekspertów problem 
ten da się rozwiązać. Co więcej, działania 
KaeFeR, mające na celu „wyeliminowa-
nie strat energii” doskonale wpisują się 
w wizję firmy. W przyszłości powstrzy-
mamy straty energii powstałej na  
obszarach pustynnych.

Zainteresowanie rynkiem energii jądrowej w Ameryce Północnej

30 PLANOWANYCH ELEKTROWNI  Straty energii w elekt-
rowniach jądrowych to problem identyczny, jak w pozostałych 
typach elektrowni, ale kwestie bezpieczeństwa i jakości są tu 
jeszcze ważniejsze. KaeFeR oferuje rozwiązania izolacyjne, 
które spełniają najwyższe standardy. obecnie nasza uwaga 
koncentruje się na najważniejszym rynku energii jądrowej,  
czyli ameryce Północnej. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 
działa łącznie ponad 120 elektrowni jądrowych. Stanowi to 
około jedną czwartą tego typu obiektów na świecie. Planowane 
jest wybudowanie kolejnych trzydziestu.
 W związku z tym KaeFeR Kanada stara się wyeksponować 
swoje miejsce na rynku. Jednym z pierwszych kroków w tym 
kierunku był zakup przez PaRKeR KaeFeR firmy C.a. PaRKS  
z Nowego Brunszwiku, która posiada doświadczenie  
w przemyśle jądrowym. Dodatkowo utworzono PaRKeR  

KaeFeR Western ltd. z oddziałami w edmonton i Calgary. 
 Z kolei KaeFeR Kanada - holding alBRiCo KaeFeR  
i PaRKeR KaeFeR - planuje następne przejęcia w ontario, 
kanadyjskiej stolicy rynku jądrowego. Całość działań zamyka  
utworzenie spółki joint venture z amerykańską firmą,  
co umożliwi postawienie pierwszych kroków na południe od 
Kanady. 
 KaeFeR ma nadzieję na zdobycie znaczącej roli na rynku  
przy wsparciu Korporacyjnego Centrum Kompetencji  
w Dziedzinie energii atomowej (CCCN - Corporate  
Competence Center Nuclear). Wkrótce wiele elektrowni będzie 
wymagało remontów, co da KaeFeR szansę wykazania się przy 
realizacji mniejszych projektów. Dzięki temu, kiedy budowane 
będą nowe obiekty, KaeFeR będzie mógł wykorzystać lokalne 
doświadczenie i zdobyć znaczny udział w rynku.
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Brazylia przygotowuje się do 
igrzysk olimpijskich i boomu  
paliwowego
KAEFER ISOBRASIL W 2014 roku w Brazylii odbędą 
się mistrzostwa świata w piłce nożnej, a w 2016 r. 
 - igrzyska olimpijskie. Są to dwa wyraźne sygnały,  
że kraj ten chce odgrywać znaczącą rolę w społeczności 
międzynarodowej. Pod względem liczby ludności Bra-
zylia zajmuje piąte miejsce na świecie, a jej dochód 
narodowy brutto jest na ósmym miejscu - przed 
Hiszpanią, Kanadą, indiami i Rosją. 
 Szacuje się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat 
ok. 350 miliardów dolarów zostanie zainwestowanych  
w stale rosnącą infrastrukturę przemysłową, co z kolei 
oznacza zwiększone zapotrzebowanie na izolacje.  
W związku z zakupem 51% udziałów w isobrasil,  
KaeFeR ma szansę odnieść korzyści z tych inwestycji. 
Firma, która we wrześniu 2010 r. zmieniła nazwę na 
KaeFeR iSoBRaSil, ma spore doświadczenie na rynku. 
 W chwil obecnej wielu inwestorów koncentruje się 
na wielkim potencjale złóż ropy naftowej wzdłuż 
wybrzeża Brazylii. Zalegają tam wciąż niewyeksploato-
wane rezerwy ponad 50 miliardów baryłek ropy. Do tej 
pory ich wydobycie było zbyt skomplikowane i zbyt 
kosztowne. Znajdują się one 7 000 m p.p.m. i przykry-
wa je warstwa soli o grubości 2 000 m. W tej chwili,  
w związku z rozwojem technologii i ciągłym wzrostem 
cen ropy, firmy paliwowe chcą rozpocząć odwierty. 
 Jeszcze przed wejściem w struktury KaeFeR,  
isobrasil działał aktywnie w branży offshore. Firma 
została założona w 1956 r. z siedzibą główną w Belo 
Horizonte i ma swoje oddziały w Macaé (nieopodal Rio) 
oraz Vitórii. Blisko 400 pracowników generuje roczną 
sprzedaż na poziomie 15 milionów euro.

Chile podwaja wyniki sprzedaży

NA FALI WZROSTU  Wraz z zakupem w grudniu 2009 r. firmy Souyet, lidera na  
chilijskim rynku, ameryka Południowa po raz pierwszy oficjalnie pojawiła się na mapie 
KaeFeR. Zaledwie rok od przejęcia, KaeFeR SoUYet umocnił swoją pozycję, podwajając 
wyniki sprzedaży.
 Przejęcie było zgodne ze strategią rozwoju Grupy KaeFeR, która zakłada  
wchodzenie na obiecujące, nowe rynki. W związku z planami budowy kilku imponujących 
obiektów przemysł w Chile wchodzi w okres ekspansji. toruje to drogę nie tylko do 
zaistnienia firmy KaeFeR w Chile, ale również staje się fundamentem dalszego rozwo-
ju w pozostałych regionach ameryki Południowej. 
 Chile oferuje spore możliwości rozwoju w sektorze Kompletnych Rozwiązań izo-
lacyjnych, które nie koncentrują się tylko na jednym rodzaju prac. Kluczowy jest 
największy do tej pory projekt związany z izolacjami w historii tego kraju, który obec-
nie realizuje KaeFeR SoUYet w Mejillones. Pierwszy etap obejmował wykonawstwo 
rusztowań. Bierna ochrona przeciwpożarowa została przygotowana pod przyszłe pro-
jekty w 2010 r., a prace związane z ochroną powierzchni zostaną zlecone w 2011 r.
 Z załogą liczącą 400 pracowników oraz prognozowanym obrotem w wysokości  
10 milionów euro w 2010 r., KaeFeR SoUYet jest w tej chwili największą firmą 
izolacyjną w kraju. Zdobywając ważne, wielozadaniowe kontrakty, oddział  
z siedzibą w Santiago zamierza obronić pozycję lidera. Kolejne cele to rozszerzenie 
swojej obecności w północnej części Chile i zdobycie pierwszych zleceń w krajach 
sąsiednich.

Projekt izolacji w Concepción (Chile)

Pedro Vazquez (l) i Alfonso Prado (p)  

podpisują kontrakt 9 lipca 2010 r.
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Turkmenistan jest przygotowany na rozwój inwestycji

NOWE MOŻLIWOŚCI Do tej pory zna-
czenie turkmenistanu w gospodarce 
światowej było znikome: około 5 milio-
nów mieszkańców generowało PKB na 
poziomie 26 miliardów dolarów. obecnie 
na rynku pojawiają się międzynarodowe 
koncerny energetyczne, takie jak  
Chevron, RWe, Dea i eni, które planują 
duże inwestycje, aby eksploatować zaso-
by gazu i ropy naftowej. turkmenistan 
zajmuje czwarte miejsce na świecie pod 
względem zasobów gazu, co stanowi 
4,4% ogółu tych złóż. Nakłady inwesty-

cyjne dla zaledwie siedmiu kluczowych 
projektów energetycznych, które są 
obecnie planowane, osiągają pułap  
ok. 11 miliardów dolarów.
Chociaż wielu międzynarodowych klien-
tów KaeFeR działa już w turkmenista-
nie, tamtejszy rynek prac izolacyjnych 
dopiero zaczyna się rozwijać. oznacza 
to, że KaeFeR ma szanse wejść na rynek 
na wczesnym etapie i czerpać korzyści  
z nadchodzącej koniunktury. Dzięki  
nowo otwartej lokalnej spółce mamy 
przewagę nad konkurentami. 

KaeFeR

KAEFER Polska zadowolony ze wsparcia nowej firmy

SZYBKA INTEGRACJA  Firma nieduża, lecz odnosząca duże 
sukcesy: w zaledwie rok po dołączeniu do Grupy KaeFeR 
Polska, WieZat stał się ważnym jej elementem. 
Dziewięćdziesięciu trzech doświadczonych pracowników 
szybko przyjęło korporacyjną tożsamość i sposób pracy. 
Pierwszy znaczący projekt, zrealizowany we współpracy  
z KaeFeR Sa już się zakończył - był to kontrakt na prace 
serwisowe przy izolacji rurociągów na terenie azotów 
tarnów - jednego z największych w kraju zakładów chemi-
cznych. Załoga WieZatU była odpowiedzialna za rusztowa-
nia oraz usunięcie starej izolacji, montażem nowej zajął się 
KaeFeR Sa. 
 W lipcu 2010 r. WieZat wygrał kolejny przetarg  
u najważniejszego ze swoich klientów - Grupy azoty tarnów. 
Jest to kontrakt na izolację zakładu kaprolaktamu, 

znajdującego się obecnie w stanie modernizacji. Po remon-
cie jego wydajność wzrośnie do 100 000 ton rocznie,  
a w ramach przydzielonego zakresu zadań, przeprowadzone 
zostaną również prace przy instalacji produkującej azotyn 
amonu.
 Ze względu na te oraz inne spodziewane projekty, Pre-
zes Zarządu andrzej Gacoń przewiduje dalszy wzrost  
i rozwój firmy - zwłaszcza, że rekrutowanie wykwalifikowa-
nych pracowników także stało się łatwiejsze dzięki Grupie  
KaeFeR - niedawno czterech absolwentów Szkoły Zawodo-
wej w tarnowie, prowadzonej przez KaeFeR Sa, dołączyło 
do zespołu WieZatU.

PRZESTRZEŃ DLA ROZWOJU    
Zazwyczaj KaeFeR eNeRGY koncen-
truje się na eliminacji strat energii  
u swoich klientów. Wraz z przeprowadzką 
do nowej siedziby w Stavanger nor-
weska firma wykonała ogromny krok 
w kierunku oszczędności własnej ener-
gii - dosłownie i w przenośni. Z jednej 
strony budynek został zaprojektowany  
i wybudowany z uwzględnieniem kwestii 
związanych z ekologią i bezpieczeństwem 
pracowników. Z drugiej - zapewnia on 
usprawnienie codziennej pracy i ułatwia 
komunikację. 
Do tej pory KaeFeR eNeRGY zajmował 
trzy różne lokalizacje i warsztat  
w Stavanger. W maju 2010 r. stu pracow-
ników przeniosło się do nowej siedziby, 
która powstała po to, aby sprostać ich 

wymaganiom. W nowym budynku jest 
wystarczająco dużo miejsca dla dalsze-
go rozwoju, również w związku z pla-
nowanym zatrudnieniem dodatkowych  
50 osób. 
Szkolenia pracowników zawsze odgrywały 
dużą rolę w KaeFeR eNeRGY, dlatego też 
siedziba główna ma swoje własne cen-
trum szkoleniowe. Z kolei nowoczesny  
warsztat, znajdujący  się na  parterze bu-
dynku, zapewnia doskonałe warunki do 
prac  izolacyjnych  i  wykończenia wnętrz. Ma 
on 800 m2 powierzchni, jest wyposażony  
w kilka skomputeryzowanych maszyn i ma 
zoptymalizowane możliwości logistyczne. 
aby usprawnić wzajemną komunikację 
oraz obniżyć koszty podróży, stworzono 
więcej sal konferencyjnych wyposażonych 
w nowoczesne technologie. oznacza to, 

że znacznie łatwiej będzie utrzymywać 
stały kontakt z klientami i zespołami 
realizującymi projekty. Zyska na tym 
zarówno środowisko, jak i portfel firmy.

Iran

Aschchabad

Afghanistan

Uzbekistan

Kasachstan

Kazachstan

Aserbai-
dschan

Kaspisches
Meer Turkmenistan

Norwegia - nowa siedziba ułatwia współpracę
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Nowa siedziba znakiem naszej 
obecności

Więcej krajów na drodze do Kompletnych Rozwiązań 
Izolacyjnych

SIEDZIBA GŁÓWNA W JUBAIL Dwa spośród 
największych projektów w arabii Saudyjskiej 
powstają w Strefie Przemysłowej Jubail. Wybudowanie  
w tym miejscu nowej siedziby głównej oznacza, że obydwa 
projekty odbywają się „na naszym podwórku”. Centrum działań 
KaeFeR w tym regionie zostało otwarte 19 maja 2010 r. Jest 
ono zlokalizowane zaledwie 13 km od Rafinerii eksportowej 
Jubail, która w tej chwili jest w budowie, oraz 6 km od plano-
wanego Kompleksu Petrochemicznego Jubail.
 Na siedzibę główną KaeFeR w arabii Saudyjskiej składają 
się biura, magazyny, kwatery oraz sale szkoleniowe. Dodat-
kowe kwatery powstaną w 2011 r. inwestycja ta stanowi  
wsparcie nie tylko dla obecnych zamówień, ale także dla rozwo-
ju nowych usług, takich jak malowanie, rusztowania, ochrona 
przeciwpożarowa oraz obmurza, na które jest duży popyt.  
W celu zapewnienia jak najlepszego środowiska pracy dla tych 
usług, siedziba mieści również warsztat dla malarzy, zakład 
prefabrykacji oraz miejsce składowania rusztowań. 
 Na otwarciu nowego obiektu obecny był Marwan Gholmieh, 
Dyrektor Generalny Nesma trading oraz Philipp Dalheimer, 
członek Zarządu Grupy KaeFeR (GeC). W swych przemówie-
niach dziękowali pracownikom za wkład w ogromny postęp firmy  
w arabii Saudyjskiej, odnieśli się również do szans na przyszłość.  
W tej chwili zespół pracowników składa się z 400 malarzy, 
monterów izolacji i rusztowań. Do trzeciego kwartału 2011 r. 
liczba ta ma wzrosnąć do 1 000, a to zapewne nie będzie koniec 
dalszego rozwoju firmy.

POTRÓJNA OCHRONA POWIERZCHNI   
Połączenie izolacji z innymi, pokrewnymi 
usługami leży u podstaw strategii korpo-
racyjnej KaeFeR. Jednym z istotnych ele-
mentów Kompletnych Rozwiązań izola-
cyjnych jest ochrona powierzchni. Między 
majem a sierpniem 2010 r. trzy ważne  
w tym biznesie firmy dołączyły  
do Grupy KaeFeR: tecnicos Pintura  
industrial Quimica (tecpiq) w Hiszpanii, 
Novacoat w australii oraz C.a. Parks  
w Kanadzie. 
 Firma tecpiq została założona w la-
tach 70-tych ubiegłego stulecia i wywo- 
dzi się z Katalonii. Ma ona doskonałą 
reputację w przemyśle chemicznym. 
Zarówno 45 wysoko wykwalifikowanych 
pracowników, jak i nowoczesny park  
maszynowy, są obecnie częścią KaeFeR 
aislamentos w Hiszpanii.
 Novacoat znajduje się w Kwinana,  
44 km na południe od Perth, w samym 
sercu zachodnioaustralijskiego przemysłu 
ciężkiego i blisko kluczowego portu  
w Fremantle. Podstawowy wachlarz usług 
tej 20-letniej firmy stanowią prace z za-
kresu antykorozji elementów struktural-
nych i mechanicznych. Klienci firmy są 
związani głównie z przemysłem ciężkim  
i budownictwem. Dzięki złożonemu 

z 25 pracowników zespołowi oraz  
warsztatowi, Novacoat pomoże KaeFeR 
integrated Services w australii w zapew-
nieniu nowych usług dla obecnych  
kontrahentów. KaeFeR będzie miał także 
dostęp do bazy nowych klientów  
w przemyśle wydobywczym.
 trzecią z firm jest C.a. Parks, która 
została zakupiona przez PaRKeR  
KaeFeR. C.a. Parks specjalizuje się  
w czyszczeniu ciśnieniowym, piaskowaniu 
oraz malowaniu powłok antykorozyjnych. 
Mimo, że firma powstała zaledwie trzy 
lata temu, zrealizowała spore projekty  
w kanadyjskim przemyśle energetycz-
nym. Dzięki wysoko wykwalifikowanej 
kadrze i specjalistycznemu sprzętowi 
C.a. Parks stanowi znakomite 
uzupełnienie działań KaeFeR we wschod-
niej Kanadzie.
 Po raz kolejny nowe nabytki Grupy 
KaeFeR stworzyły całość, która ma teraz 
większe możliwości niż każdy z nich  
z osobna. Nasi nowi koledzy wnieśli 
wiedzę i know-how, które zgodnie ze 
strategią pozwolą Grupie KaeFeR 
rozwijać wysokiej jakości Kompletne  
Rozwiązania izolacyjne w coraz większej 
ilości lokalizacji.

PRZEPROWADZKA W LISTOPADZIE 2010  KaeFeR i WaNNeR: Po połączeniu 
w 2001 roku, nowa niemiecko-francuska firma otworzyła swoją siedzibę  
w Puteaux, na przedmieściach Paryża. Puteaux jest znane z pierwszej moder-
nistycznej dzielnicy zwanej la Défense. 
Na początku w siedzibie pracowało 40 osób. Z upływem lat w biurze swoje 
obowiązki wykonywało 70 osób, a budynek pękał w szwach. Nie było zatem 
innego wyjścia, jak rozejrzeć się za nową lokalizacją. W listopadzie pracownicy 
spakowali swoje komputery oraz dokumenty i przenieśli się do sąsiedniej dziel-
nicy Suresnes. 

Nowy adres to: 31-35 rue Gambetta, 92150 Suresnes.

Numery telefonów i faksów pozostały bez zmian.

Nowa siedziba główna KAEFER WANNER
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PODSTAWĄ DZIAŁANIA  
W KAEFER   Pojęcie to powinno wpływać na naszą codzienną 
pracę oraz na nasz sposób myślenia. Zapobieganie stratom 
energii na świecie jest kwestią najwyższej wagi i leży w inte-
resie publicznym. Pod tym względem jesteśmy na zwycięskiej 
pozycji, ponieważ nasza główna działalność wpisuje się w ten 
trend.  Patrząc szerzej uważamy, że zrównoważony rozwój jest 
zagadnieniem znacznie obszerniejszym, co odzwierciedlają 
główne zasady naszej odpowiedzialności biznesowej:
• troszczymy się o bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.
• Szanujemy różnice kulturowe i promujemy przywództwo 
oparte na wartościach.
• Czujemy się odpowiedzialni za środowisko.
• Jakość naszej pracy tworzy podstawy do doskonałych, 
długotrwałych relacji z naszymi klientami i partnerami.
     KaeFeR kieruje się powyższymi zasadami, wspierając 
wszystkich pracowników i obszary swojej działalności tak,  
aby umacniać strategię zrównoważonego rozwoju.  
odpowiedzialny sposób myślenia i działania z punktu widzenia 
ekologii, spraw społecznych, kultury i ekonomii znajduje  
odzwierciedlenie w tworzeniu i sponsorowaniu licznych projek-
tów, których beneficjentami są środowisko naturalne  
i społeczeństwo, a także sama firma KaeFeR. Zarządzaniem  
inicjatywami oraz ich koordynacją w firmie zajmuje się Dział 
Korporacyjnej odpowiedzialności i Zrównoważonego Rozwoju 
(CRS - Corporate Responsibility and Sustainability Depart-
ment) w Bremie, którym kieruje Francisca Gorgodian. 
    Realizowane projekty są bardzo zróżnicowane pod 
względem zasięgu i zakresu. Warto podkreślić, że nie wszystkie 
zostały zapoczątkowane w siedzibie głównej. Wiele pomysłów 
i inicjatyw wywodzi się z firm KaeFeR na całym świecie.  
Przytoczone w dalszej części artykułu przykłady dowodzą,  
że zaangażowanie i osobiste poświęcenie można odnaleźć 

wszędzie, i to w bardzo różnorodnych formach. 
   ten imponujący wachlarz działań stanowił 
inspirację do utworzenia symbolu zamieszczone-
go po prawej stronie. Zielony znak reprezentuje 
ludzi i Ziemię. Niebieski okrąg symbolizuje nie 
tylko oceany i niebo, ale także kwestie kulturo-
we, społeczne i ekonomiczne. Mówi on o pewnej 
całości, którą powinniśmy chronić. Segmenty 
okręgu symbolizują cztery wymiary naszej strate-
gii CRS. Pokazują, że troszczymy się nie tylko  
o środowisko, ale bierzemy również pod uwagę aspekty 
społeczne, kulturowe i ekonomiczne.

Solidarni z kolegami z Chile

POMOC DLA OFIAR TRZĘSIENIA ZIEMI  
trudno sobie wyobrazić siły, które 
powodują tak silne trzęsienie ziemi, że 
jest ono odczuwalne w wielu częściach 
ameryki Południowej i wywołuje tsunami 
w odległej Kalifornii i Japonii. 27 lutego 
2010 r. wielu pracowników KaeFeR 
SoUYet było bezpośrednio narażonych 
na działanie tych sił, których skutkiem 
były zniszczone domy i pozrywane linie 
energetyczne. tego dnia w Chile zginęło 
ponad 500 osób. 
 Firma KaeFeR SoUYet 
zareagowała natychmiast, organizując 
zbiórkę żywności i wody dla pracowni-
ków i ich rodzin w regionach najbardziej 

dotkniętych tragedią. Pomoc nadeszła 
także z innych krajów, w których pracow-
nicy KaeFeR zbierali fundusze, aby 
wesprzeć swoich kolegów. 
 Na półkuli południowej zbliżała się 
zima, zatem naprawa zniszczonych 
domów stała się priorytetem dla pra-
cowników KaeFeR. Najbardziej 
potrzebującym osobom rozdano bony na 
materiały budowlane, umożliwiające 
naprawę. Kolejnym ważnym zadaniem 
była pomoc szkołom, uszkodzonym  
w regionach najbardziej dotkniętych 
przez katastrofę. 
 Pracownicy i zarząd KaeFeR 
SoUYet pragną podziękować wszyst-

kim, którzy do tej pory pomogli im  
w walce ze skutkami tragedii.

Zrównoważony rozwój - wielowymiarowy 
temat o ogromnym znaczeniu

Francisca Gorgodian 

odwiedza sierociniec 

„Fontanna życia”  

w RPA

Niemiecka Kammer-

philharmonie z Bremy 

gra „Melodie des 

Lebens” - „Melodię 

życia” z udziałem ucz-

niów szkoły średniej 

Gesamtschule Ost
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Wyeliminować straty energii
W indiach wyeliminowanie strat energii wiąże się z projektem Moviee 
(„Kierowanie małych i średnich przedsiębiorstw w stronę wydajności 
energetycznej”), który jest wspierany przez niemieckie Ministerstwo  
ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i stanowi część programu 
„develoPPP”. Program ten jest rozwijany we współpracy z Niemiecką 
agencją ds. Rozwoju GtZ (Deutsche Gesellschaft für technische  
Zusammenarbeit) oraz firmą Rockwool. Ma on na celu poinformowa-
nie małych i średnich przedsiębiorstw, jakie potencjalne oszczędności 
przynosi zastosowanie właściwej izolacji i zachęcenie ich do podej-
mowania podobnych działań - zgodnie ze słowami zawartymi  
w wizji KaeFeR.
 Młoda kadra kierownicza firmy KaeFeR również ma szansę 
zapoznać się z tymi tematami. Grupa z Junior leadership Programme 
(JlP) stworzyła w ramach swojego projektu badawczego raport 
środowiskowy, aby zmierzyć zużycie materiałów i energii  
w szeregu procesów operacyjnych. Ułatwia to zastosowanie alterna-
tywnych działań i usprawnienie świadomych zachowań, mających na 
celu oszczędność energii. Projekt ten będzie kontynuowany i wpro-
wadzany w życie na całym świecie.

Działania prospołeczne
Program niesienia pomocy osobom chorym na aiDS - KaRP (the 
KaeFeR aiDS Relief Programme) - jest prowadzony w Republice 
Południowej afryki od 2007 r. Poza świadczeniem porad na temat 
zapobiegania i leczenia pacjentów zarażonych HiV, KaeFeR thermal 
Contracting Services od 2009 r. wspiera „Fontannę Miłości”. Jest  
to sierociniec dla dzieci, których rodzice zmarli w wyniku zarażenia 
wirusem HiV lub sami są jego nosicielami. Na rzecz tego właśnie 
projektu zbierano fundusze podczas Dnia Dziecka w Bremie  
w 2010 r. 
 W Polsce KaeFeR Sa zorganizował w lutym 2010 r. akcję hono-
rowego krwiodawstwa i planuje kontynuować tę inicjatywę  
w przyszłości. Ponadto dzieciom w Zabrzu rozdano prezenty  
w ramach dwóch akcji charytatywnych. KaeFeR w Monachium  
wykorzystuje doroczne przyjęcia świąteczne do organizowania loterii. 
Dochód przeznaczony jest na zakup prezentów dla pacjentów szpita-
la dziecięcego w Harlaching. Jednym z wyjątkowych wydarzeń jest 
coroczny Dzień troski organizowany w Bremie, w ramach którego 

wielu pracowników KaeFeR zamienia swoje stroje biurowe na kombi-
nezony malarskie. Wykorzystując umiejętności manualne, remontują 
lub odnawiają pomieszczenia w instytucjach społecznych w okolicy. 
Podobna akcja prowadzona jest w Kanadzie, gdzie pracownicy  
PaRKeR KaeFeR również wykorzystują swoje umiejętności plastycz-
ne w ramach Dnia troski w Nowej Szkocji.

Pomoc w nagłych wypadkach
Katastrofy naturalne wymagają spontanicznej pomocy. trzęsienia zie-
mi lub powodzie wyrządzają wiele poważnych szkód, bez ostrzeżenia 
pozbawiając ludzi ich dorobku. W takich właśnie sytuacjach pracow-
nicy KaeFeR zaoferowali natychmiastową pomoc. 
 KaeFeR SoUYet w Chile zapewnił wsparcie medyczne po silnym 
trzęsieniu ziemi w Concepción, które miało miejsce 27 lutego 2010 r. 
osoby potrzebujące natychmiast otrzymały zapas żywności, a pra-
cownicy KaeFeR z całego świata zbierali datki i materiały budowlane, 
aby odbudować domy i mieszkania, które zostały zniszczone. 
 21 stycznia 2010 r. podobna tragedia dotknęła Haiti. Potężne 
trzęsienie ziemi zniszczyło ten karaibski kraj w tak znacznym stopniu, 
że stał się on całkowicie zależny od pomocy zewnętrznej. Na miejscu 
natychmiast pojawiły się międzynarodowe organizacje humanitarne,  
ale potrzebowały one wsparcia finansowego. Z pomocą przyszły  
KaeFeR engineering thailand i KaeFeR aislamientos z Hiszpanii. 
 W sierpniu 2010 r. w Niemczech zorganizowano zbiórkę funduszy  
dla osób, które ucierpiały w wyniku wylania odry. Wielu pracowników 
KaeFeR z olutex w regionie Górnych Łużyc straciło w powodzi  
dobytek swojego życia. Po tej tragedii byli bardzo wdzięczni za  
wsparcie. 

Troska o dziedzictwo kulturowe
Realizujemy również wiele projektów w naszej siedzibie w Bremie. 
Muzeum Sztuki w Bremie zostało zamknięte na okres remontu, który 
zaplanowany jest na kilka najbliższych lat. Na ten czas firma KaeFeR 
udostępnia specjalny pojazd, którym „wirtualna” wystawa objeżdża 
szkoły, a dzieci mogą ją oglądać poprzez prezentacje i sesje malarskie. 
KaeFeR sponsoruje także filharmonię w Bremie (Deutsche Kammer-
philharmonie Bremen), która również bardzo poważnie traktuje 
społeczną odpowiedzialność.

Dzień Troski 2010  

ZAANGAŻOWANIE I POMOC KAEFER 
NA FARMIE W DZIELNICY HUCHTING  
o sukcesie tegorocznego udziału pra-
cowników KaeFeR w piątej edycji Dnia 
troski zadecydowały: szlachetny cel oraz 
praca zespołowa. 13 sierpnia, o godzinie 
ósmej, siedemdziesięciu trzech kolegów 
ze wszystkich oddziałów spotkało się na 
miejskiej farmie dzielnicy Huchting  
w Bremie. 
 Działania podzielonych na dziewięć 
zespołów zmotywowanych pracowników 
zainaugurowane zostały powitaniem ze 
strony kierownictwa KaeFeR oraz farmy, 
po którym wolontariusze rozeszli się by  
kopać, wykładać bruk, przenosić sprzęt, 
przybijać i malować. 

Zadanie okazało się tylko pozornie pros-
te, gdyż ośrodek przygotował długą listę 
życzeń. Dach zagrody dla owiec wymagał 
naprawy oraz nowego odpływu i drenażu. 
Z kolei kozły miały otrzymać nowy stojak 
na siano, świeżo wyłożone podwórko  
i w pełni odnowione, zewnętrzne  
ogrodzenie. Kaczkom trzeba było 
zbudować nowy staw, natomiast minia-
turowym świnkom: świeże, błotne 
kąpielisko. Naprawy wymagały zniszczo-
ne przez zimę gonty dachów, większość 
stolarki oraz podłoga paszarni w staj-
niach na terenie ośrodka, którą 
zastąpiono powierzchnią wykonaną  
z nierdzewnej stali i aluminium. Jeden 
dzień wystarczył, aby zadania przydzie-

lone każdemu zespołowi zakończyły się 
sukcesem. Wybudowano także miniplac 
dla dzieci z nowymi obiektami do gry  
w koszykówkę oraz drewnianą, długą 
belkę zawieszoną na linie, by maluchy 
mogły swobodnie na niej balansować. 
 Pracownicy farmy będąc pod 
wrażeniem efektów działań zespołów 
zadbali o jak najlepsze zaopatrzenie  
w prowiant. Uśmiech na twarzach pra-
cowników KaeFeR opuszczających 
farmę po ciężkim dniu pracy wynikał  
z satysfakcji z dobrze wypełnionej misji. 
W takim wypadku weekendowy wypo-
czynek stanowił już tylko zasłużoną 
nagrodę... 
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Różnorodny świat KAEFER
KONKURS FOTOGRAFICZNY  Po raz pierwszy pracownicy  
KaeFeR z całego świata zostali zaproszeni do udziału we wspólnym 
projekcie fotograficznym, który spotkał się z ogromnym zaintere-
sowaniem. Na początku 2010 roku Corporate Communications 
(CCM) poprosiło kolegów z KaeFeR, aby przesłali zdjęcia, które, 
ich zdaniem, najtrafniej zilustrują motto firmy: „Wspólny duch - 
lokalna różnorodność” (Common spirit - local diversity). Zadaniem 
fotografów-amatorów było pokazanie lokalnej kultury poprzez 
pryzmat swoich własnych emocji, wrażeń i doświadczeń.
 Między 1 czerwca a 31 sierpnia 2010 r. stu siedemdziesięciu 
ośmiu pracowników KaeFeR z dwudziestu pięciu krajów wyruszy-
ło z aparatem fotograficznym w poszukiwaniu inspiracji. W efekcie 
do Bremy napłynęło prawie pięćset zdjęć z całego świata. Różno-
rodność tematyczna przesłanych fotografii oddawała ducha firmy: 

począwszy od ceremonii ślubnejw tajlandii, aż po zapierające dech 
w piersiach cuda natury Kanady i australii. 
 Międzynarodowe, profesjonalne jury wyłoniło zwycięzców 
podczas anonimowego głosowania. autorzy dwudziestu wyróż-
nionych fotografii otrzymali odtwarzacze iPod touch,  
a dwanaście z nich złożyło się na kalendarz KaeFeR ukazując 
różnorodność kulturową firmy. Ze względu na wysoką jakość  
nadesłanych prac postanowiono pokazać je szerszej 
publiczności za pomocą, między innymi, wyga-
szaczy ekranów. CCM rozważa zorganizowa-
nie drugiej edycji konkursu w przyszłym roku. 
Nagrodzone fotografie można oglądać  
na okładce tego wydania magazynu. 

5 Kanuf Junior Trophy w Wiedniu: miejsce dla Zespołu Austria II z Gabrijielem Colicem 

Wyłoniono zwycięzców w Konkursie Pomysłów 2010

SIŁA MOTYWACJI W związku  
ze zwycięstwem austriackiego zespołu  
w roku 2009, tegoroczne Knauf Junior trophy 
odbyło się między 9 a 11 czerwca  
w Wiedniu. Dwuosobową, nagrodzoną 
drużynę współtworzył tomas Sklenar,  
praktykant z KaeFeR. W tym roku, więc, nie 
było zaskoczeniem, iż ponownie zwyciężyła 
grupa, w składzie której znalazł się nasz młody 
technik potwierdzając tym samym talent za-
wodowy, świetne wyszkolenie oraz precyzyjne 
zdolności wykonawcze. 
 Zespół utworzony  przez Matteosa Vitu-
sa Kohlera oraz Gabrijiela Colicia z KaeFeR 
poddał próbie swoje umiejętności praktyczne 
oraz wiedzę teoretyczną w akademii  Budow-
nictwa w centrum szkoleniowym lehrbauhof 
ost w Wiedniu. Zadaniem obu było udzielenie 
odpowiedzi na sześćdziesiąt pytań wielokrot-
nego wyboru w ciągu trzydziestu minut,  
a następnie skonstruowanie - w czasie trzech 

godzin - wolnostojącej ściany działowej  
w formie szkieletu. technicy wywiązali się  
z zadania wzorowo, pomimo presji czasu oraz 
konieczności utrzymania miejsca pracy    
i narzędzi w idealnym porządku i czystości, co 
w konsekwencji przekonało jury, iż to właśnie 
temu zespołowi należy przyznać zwycięstwo. 
 Ceremonia wręczenia nagród odbyła się  
w adrii nad kanałem Dunaju w Wiedniu  
i była zasłużoną nagrodą dla wszystkich 
zespołów: tegoroczna edycja konkursu, 
zachowała swój wysoki poziom. Wydarzeniem 
towarzyszącym był Dzień Wiedeński  
z wizytą  w parku rozrywki Prater, 
przejażdżkami na Segwayach i innymi  
atrakcjami.  Konkurs o trofeum Knaufa 
stanowił jedyną w swoim rodzaju okazję  
do wzmocnienia zawodowej motywacji  
oraz podniesienia kwalifikacji, a także 
doświadczenia uczucia radości z efektów  
dotychczasowej pracy. 

PRAKTYCZNE POMYSŁY   Rolf-Dieter 
Bonkatz, Jörg Mayer oraz lothar Himpel 
są autorami systemu bazującego na  
programie excel, który zarządza 
prefabrykacją części z blachy na placach 
budów. Projekt ten zapewnił trzem kole-
gom z KaeFeR industrie GmbH pierwsze 
miejsce w Konkursie Pomysłów  
w 2010 roku. Podczas uroczystego 
śniadania w Bremie, które zostało wyda-
ne dla nich oraz trzynastu wyróżnionych 
autorów najlepszych pomysłów, 
zwycięzcy otrzymali nagrodę pieniężną 
w wysokości 3 000 euro. 
 Konkurs, trwający od 26 kwietnia 
do 15 czerwca, był skierowany do pra-
cowników niemieckich firm i oddziałów  
a polegał na przesyłaniu opracowanych 

projektów. Członkowie jury, w składzie: 
Britta Krüger (Works Council), Marin 
Schouten (Corporate technology  
& Research) i Ralf König (Human Resour-
ces Germany) sprawdziło łącznie 
pięćdziesiąt siedem propozycji. Drugie 
miejsce oraz nagrodę pieniężną  
w wysokości 2 000 euro otrzymała  
angela Braun (Human Resources Germa-
ny, Brema). Zaproponowała płacenie 
zryczałtowanego podatku od kosztów 
delegacji podlegających opodatkowaniu, 
co stanowi korzystne rozwiązanie z per-
spektywy tak firmy, jak i jej pracowni-
ków. trzecie miejsce (1 000 euro) zajął 
Heiner lippert (KaeFeR industrie 
GmbH, Bremerhaven) z pomysłem  
uproszczenia złożonych zgięć pod kątem 

dziewięćdziesięciu stopni. 
Projekty, uznane przez jury za wykonal-
ne wraz ze wskazaniem na ich praktycz-
ne zastosowanie, zostały przesłane do 
osób zajmujących się ich wdrażaniem. 
Wszyscy uczestnicy zostaną poinformo-
wani o rezultacie analiz wykonalności ich 
propozycji. Konkurs Pomysłów okazał się 
ogromnym sukcesem; ujawnił nie tylko 
potencjał możliwości obecny w KaeFeR, 
lecz także jego specjalność: poszukiwa-
nie najlepszych rozwiązań z każdej 
dziedziny potrzebnej do rozwoju firmy. 
Wszystko wskazuje na to, że pierwsza 
edycja nie okaże się ostatnią: warto 
zainteresować nim pozostałe firmy  
Grupy KaeFeR.
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ATRAKCYJNA PREZENTACJA FIRMY  Najnowszy film promujący 
firmę KaeFeR spotkał się z entuzjastyczną reakcją zarówno jej 
klientów, jak i pracowników. Z kolei uznanie w branżach rekla-

mowych i komunikacyjnych 
spowodowało, iż nasza  
produkcja otrzymała prestiżową 
nagrodę ReD Dot DeSiGN.  
Nagroda ta jest wyróżnieniem  
w jednym z największych i najpo-
pularniejszych konkursów  

designerskich na świecie, zwycięzca wybierany był spośród 
ponad 6 000 zgłoszeń z całego świata.
 Dwuminutowy film przedstawia abstrakcyjny temat izo-
lacji w sposób zrozumiały i atrakcyjny wizualnie, dlatego też 
jest on ciekawą propozycją dla potencjalnych odbiorców. Zas-
tosowanie interesującej animacji oraz przyjemnego głosu nar-
ratora zachęcają do zorientowania się, jak ważną rolę firma 
KaeFeR odgrywa w rozwoju rentowności firm oraz ochrony 
środowiska naturalnego i klimatu. Nie bez powodu to właśnie 
postaci kojarzone na całym globie są bohaterami filmu: owca 
w naturalny sposób przypominająca o ochronie przed chłodem 
oraz bałwan wskazujący na potrzebę osłony przed słońcem. 
elementy animowane w obrazie zostają połączone z fabular-
nymi, stąd wymienione postaci poruszają się dzięki sfilmowa-
nym dłoniom symbolizującym wielość płci, zawodów oraz  
miejsc pochodzenia, co jednocześnie oddaje, charakterystyczną 
dla KaeFeR, różnorodność kulturową i globalną współpracę.
 „Film zapewnia wspaniałe wprowadzenie do tematu izo-
lacji nie wybrzmiewając przy tym protekcjonalnie” - mówi Romy 
Budnik, kierownik projektu w Corporate Communications 

(CCM). i dodaje: „Przemawia do ludzi w każdym wieku i różnej 
narodowości stanowiąc najlepszą wizytówkę naszej firmy.”

Pracownik KAEFER wygrywa  
Europejskie Mistrzostwa Izolacji 2010 

PIERWSZORZĘDNE WYKONANIE  
Christian Seyfarth został wybrany naj-
lepszym młodym technikiem branży izo-
lacyjnej w europie! Mistrzostwa, organi-
zowane przez europejską Federację izo-
lacji (FeSi), w tym roku odbyły się  
w Stavanger w Norwegii,  zgromadziły 
łącznie dwudziestu trzech młodych izola-
torów, w tym jedną kobietę, z dwunastu 
krajów. tym razem zadanie polegało na 
zaizolowaniu przykładowej rury za 
pomocą zapewnionych materiałów wraz  
z częściowym jej pokryciem stalową 
blachą. Młodzi monterzy otrzymali dwa 
dni na wykonanie powierzonych prac. 
 Zwycięskie trofeum zdobył Christian  
Seyfarth z Niemiec. „Wszyscy uczestnicy 
pracowali na bardzo wysokim poziomie. 
Wykonanie Christiana było szczególnie 

wyjątkowe, gdyż pokonał on również ko-
legów z dużo większym doświadczeniem”, 
komentował Marc-andré Kujau, trener 
obserwujący zmagania konkursowe. 
Christian Seyfarth otrzymał nagrodę  
z rąk Prezesa FeSi, Petera Hoedemakera. 
 21-letni zwycięzca w czerwcu 
ukończył 3-letnią praktykę jako technik 
izolacji przemysłowej w Bremie,  
natomiast obecnie pracuje dla KaeFeR  
w oddziale w lipsku. 
 trzech na dwudziestu trzech konkur-
sowiczów pochodziło z KaeFeR;  
to dowód, że szkolenie zawodowe firmy 
ustawia wysoką poprzeczkę, czego 
przykładem mogą być uczestnicy zmagań 
w Stavenger, czyli: Christian Seyfarth  
z Niemiec, eric Schibotto z Francji  
i Wojciech Skruch z Polski

Film promujący KAEFER zdobywa nagrodę RED DOT DESIGN

Robert Skrobisz (l) 

i Peter Hoedemaker 

(p) ze zwycięzcą Chris-

tianem Seyfarthem.
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Premiera wspólnej strategii zakupów 
DZIAŁANIA TRANSGRANICZNE Stare porzekadło kupców  
brzmi: zysk zaczyna się w momencie zakupu. Pomimo tego,  
że czasy się zmieniły, sens powiedzenia okazuje się nadal  
aktualny. Wykorzystanie bowiem potencjału kupna stanowi 
decydujący czynnik zapewniający rentowność firmy. Dział 
zakupów kierujący się tą zasadą nie tylko dostarcza towary, 
lecz także kształtuje relacje biznesowe. „KaeFeR sprawdza się 
w kupowaniu. teraz naszym celem jest osiągnięcie dalszych 
synergii poprzez wspólne strategie. oznacza to, że potrzebu-
jemy ustandaryzowanego systemu, który już teraz  
wprowadzamy w wybranych krajach” - mówi andreas Kamradt, 
kierownik Corporate Supply Management (CSM).
 od 2008 roku pracuje on z ekspertami ds. zakupów  
z kilku firm KaeFeR, w celu zharmonizowania systemu zakupów 
w KaeFeR za granicą. Wiosną 2009 roku odbyło się spotkanie 
osiemnastu nabywców z kilku krajów, którzy doszli do porozu-
mienia w sprawie osiągnięcia właściwych standardów,  
ujednoliconych systemów it oraz interfejsów. Wydarzenie 

zaowocowało wytężoną pracą, której rezultatem było stworze-
nie Systemu informacji Zakupowej (Purchasing information 
System). PinS ma zostać uruchomiony w Nowy Rok w: Norwe-
gii, Hiszpanii, na Bliskim Wschodzie oraz w indiach. 
 „Zrobiliśmy pierwszy krok ku metodologii zakupów dla 
całej Grupy” - wyjaśnia Kamradt wraz z obietnicą przekazywa-
nia dalszych informacji o postępie projektu oraz budowaniu 
strategii rozwoju firmy.

Słońce, zabawa, sport i zrównoważony rozwój
MISTRZOSTWA PIŁKI NOŻNEJ W BUDAPESZCIE Bloki, drybling, 
wiwatujące tłumy - piłka nożna jest dynamiczna, ekscytująca  
i łączy ludzi różnych nacji i środowisk. Międzynarodowe 
Mistrzostwa Piłki Nożnej KaeFeR, które odbyły się w tym roku 
po raz piąty, zapewniły wspaniały pokaz pięknej gry. tym razem 
gospodarzem wydarzenia odbywającego się 17 września był 
zeszłoroczny zwycięzca KaeFeR HeiBl z Węgier. Zaproszenie 
do Budapesztu otrzymało dwustu osiemdziesięciu kolegów  
z KaeFeR z czternastu krajów. Mistrzostwa miały być okazją do  
wspólnej zabawy oraz szansą na bliższe poznanie się. 
 Pierwsze mecze kwalifikacyjne rozpoczęły się w piątek już 
w czasie lunchu, po to, by wieczorem mogła odbyć się wspaniała 
wycieczka statkiem po Dunaju. Podczas rejsu zaplanowano  
specjalne wydarzenie: konkurs „KaeFeR ma talent”, w którym 
drużyny biorące udział w mistrzostwach mogły wykazać się nie 
tylko umiejętnościami piłkarskimi, ale również talentem z zakre-
su show biznesu. Piosenki, tańce oraz kabaretowe skecze 
sprawiły, że pokład jachtu wypełnił się radością i śmiechem zgro-
madzonych, którzy jednogłośnie przyznali, iż za wydarzenie 
wieczoru należy uznać przedstawienie o Króliku Bobbym wyko-
nane przez pracowników KaeFeR z luxemburga. Sympatyczny 
gryzoń próbował wskazać zwycięzców turnieju, lecz,  
w przeciwieństwie do słynnej ośmiornicy z Mistrzostw Świata  
w piłce nożnej, jego przewidywania zupełnie minęły się  
z rzeczywistością. 
 turniej rozstrzygnięty został dnia następnego a uczestnicy 
i widzowie nie mogli narzekać na brak trzymających  

w napięciu rozgrywek oraz nieprzestrzeganie zasad fair play,  
w czym niewątpliwie pomogła obecność sędziów FiFa.  
ostatecznie, specjalny Puchar Fair Play powędrował do  
Shipbuilding Connect, międzynarodowego zespołu złożonego  
z pracowników różnych firm. trzecie miejsce zajęła drużyna Po-
land 2, która pokonała zespół France 1 w finale pucharowej 
rozgrywki. Prestiżowy Puchar KaeFeR, a tym samym pierwsze 
miejsce na podium, otrzymała drużyna Construction Czech Re-
public po pasjonującym rzucie karnym w meczu przeciwko  
gospodarzom i jednocześnie obrońcom tytułu. Nagrody przyz-
nano również indywidualnym graczom. i tak: Jakuba  
Wajdzika (Poland 2) i Kosica Frano (Netherland-Belgium)  
uznano za najlepszych bramkarzy turnieju. Nijaz Hadzic, rozsta-
wiony z numerem 9 napastnik drużyny Construction Czech  
Republic, otrzymał tytuł króla strzelców za zdobycie dziesięciu 
goli.
 Boiska nie były jednak jedynym zielonym elementem turnie-
ju. W program wydarzenia wpisano również zagadnienia  
z dziedziny ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności segregacji oraz toksyczności niektórych odpadów. 
Zamiast tysiąca plastikowych butelek z wodą uczestnicy otrzy-
mali butelki wielokrotnego użytku, które mogli uzupełniać przy 
pomocy zbiornika umieszczonego na terenie rozgrywek. 
Powyższe rozwiązanie nie tylko zredukowało liczbę odpadów, 
lecz przede wszystkim wprowadziło na arenę sportową 
ducha zrównoważonego rozwoju.
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Program PMQ buduje mosty do „prawdziwego świata”

Nowy program rozwoju HR w Niemczech gotowy do wdrożenia

ŻADNYCH NIEMIŁYCH NIESPODZIA- 
NEK Program KaeFeR - Project Manage-
ment Qualification (PMQ) - w momencie 
swojej inauguracji w krajach testowych,  
w bardzo szybkim tempie zaczyna 
cieszyć się popularnością i świetnymi 
opiniami. Do września 2010 roku wzięło 
w nim udział ponad dwustu dwudziestu 
pracowników z szesnastu krajów. tylko 
w tym roku do programu dołączyło sie-
dem nowych państw: australia, Malezja, 
tajlandia, indie, Kanada, Meksyk oraz 
Brazylia. 
 „Wszyscy mówią, że program jest 
interesujący i że naprawdę dużo się 
uczą” - informuje Paul Worrall, menedżer 

PMQ - „teraz musimy mieć pewność, że 
wypracowane narzędzia są rzeczywiście 
stosowane w praktyce”. Warsztaty 
wdrożeniowe oraz pełne poparcie  
ze strony menedżerów i środowiska 
stanowią więc ważną część tej idei. 
 Wiele jednostek KaeFeR poczyniło  
dodatkowe kroki, aby wiedzę praktyczną  
z zakresu PMQ stosować w codziennej 
pracy. Za przykład może posłużyć  
australijska Victoria, gdzie wprowadzo-
no obowiązkowe używanie formularzy 
zgodnie z wytycznymi programu. Choć 
początkowe reakcje były sceptyczne,  
w chwili obecnej opinie są pozytywne. 
„teraz wszyscy rozumieją, że te for-

mularze pomagają nam unikać niemiłych 
niespodzianek w projekcie” - wyjaśnia 
koordynator umów, Sue Smith, która 
także bierze udział w programie. 
 Paul Worrall zwraca uwagę,  
że wdrożenie nowych metod może 
wymagać pewnych dostosowań organi-
zacyjnych oraz odrobiny „przyzwyczaje-
nia”. Zaangażowanie nie pójdzie na mar-
ne: „to się jednak szybko zwróci”  
- twierdzi - „Łatwiej jest używać narzędzi 
zarządzania projektem, niż nie używać 
ich wcale.”

INFORMACJA ZWROTNA I OTWARTY 
DIALOG  Naszym nieustającym celem 
jest wspieranie i motywowanie naszych 
pracowników, ponieważ są oni naszym 
najcenniejszym zasobem. Human  
Resources Germany właśnie opracował 
nowy program rozwoju dla KaeFeR  
aerospace GmbH, który opiera się na 
rocznych ocenach pracowników. 
 Przedmiot tego otwartego dialogu 
między kierownikiem a pracownikiem 
stanowią wyniki wydajności i zachowa-
nia oraz wspólna zgoda w kwestii celów 
na nadchodzący rok. Na życzenie pra-

cownika bądź kierownika następnym 
etapem może być dyskusja na temat 
rozwoju osobistego, w celu pogodzenia 
osobistych celów zawodowych  
z perspektywami w firmie. W spotkaniu  
bierze również udział wydelegowany 
pracownik działu HR, co może przyczynić 
się do powstania planu rozwoju, który 
przygotuje pracownika do podjęcia  
dodatkowych lub nowych obowiązków  
w KaeFeR aerospace. 
 Projekt  przewiduje również, że raz  
w roku - w zależności od wzajemnych 
potrzeb - dyrektorzy działów będą 

dzielić się informacjami ze specjalistami 
i kierownikami. Będzie się to wiązało  
z określeniem szkolenia zawodowego dla 
pracowników, lub, w konieczności, prze-
prowadzeniem nowej rekrutacji. 
 Wszystkie wymienione działania 
mają na celu motywowanie pracowników 
i wspieranie kierowników, a podjęte 
zostaną wiosną  2011 roku.

Kompletna oferta szkoleniowa

SEMINARIA O MIĘDZYNARODOWYM STANDARDZIE   
akademia KaeFeR działająca już od kilku lat oferuje programy 
zdobywania kwalifikacji zawodowych, a także systematyczny 
rozwój umiejętności z obszaru zarządzania. Wiedzę z tego 
ostatniego zakresu można zdobyć dzięki czterem stopniom 
szkolenia, a kurs dla zaawansowanych (advanced  
Management Programme, aMP) rozpoczęty w lipcu 2010 r., 
właśnie się zakończył. Junior leadership Programme (JlP) 
skierowany jest do młodych pracowników na stanowisku  
lidera zespołu, natomiast nowy program aMP dotyczy 
menedżerów średniego szczebla. executive Development  
Programme (eDP) został opracowany z myślą o dyrektorach 
zarządzających oraz innych kluczowych stanowiskach.  
top Mangement Programme (tMP) stworzono zarówno dla  
dyrektorów oddziałów regionalnych, jak i głównych.
 Programy JlP i aMP są prowadzone przez 
międzynarodowego specjalistę, Coverdale, i koncentrują się 
na rozwoju kompetencji kierowniczych. Z kolei eDP i tMP są 
organizowane we współpracy z brytyjską Henley Business 
School i poza tematami z zakresu zarządzania, obejmują 
również kwestie strategiczne oraz finansowe.
 Struktura wszystkich programów jest jednakowa: cztery 

moduły anglojęzycznych seminariów, przeprowadzanych  
w ciągu roku i trwających każdorazowo trzy dni. W tym czasie 
uczestnicy - maksymalnie szesnaście osób - zostają celowo 
zgromadzeni w jednym miejscu, pomimo faktu, iż pochodzą 
z różnych oddziałów i regionów, po to, by opracować projekt, 
który w danym momencie posiada istotną wartość dla rozwo-
ju firmy. Proponowany przez oddziały KaeFeR projekt, który 
posiada konkretne zastosowanie oraz dodatkowe  
wynagrodzenie za odpowiedzialną pracę sprawiają, iż dla 
uczestników stanowi on ekscytujące doświadczenie, dla firmy 
natomiast - źródło cennych informacji. Wyniki końcowe  
przedstawiane są Zarządowi Grupy, Group  
executive Committee (GeC). 
 opinia każdego z dotychczasowych 
uczestników biorących udział w tworze-
niu projektu ukazuje jego ogromną 
wagę. twierdzą oni, iż nie istnieje nic 
bardziej satysfakcjonującego od zdo-
bycia wiedzy, dzielenia się  
doświadczeniami, możliwością nawiązania 
kontaktów oraz pracą zespołową.
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TRANSFER WIEDZY I NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW  Bierna 
ochrona przeciwpożarowa stanowi integralną część strategii 
KaeFeR. liczne organizacje we współpracy z ekspertami  
z Grupy KaeFeR mocno angażują się w tę tematykę stosując 
ją na rynkach lokalnych. W celu podsumowania ich dotychcza-
sowej wiedzy oraz promowania wymiany doświadczeń 
pomiędzy ekspertami ds. ochrony przeciwpożarowej Dział 
technologii i Badań KaeFeR (Corporate technology  
& Research) wraz z Działem ochrony Przeciwpożarowej (CtR-
F) zainicjowały i zorganizowały po raz pierwszy w tym roku 
Konferencję ochrony Przeciwpożarowej. odzew był 
satysfakcjonujący - dwudziestu dziewięciu specjalistów ochro-
ny przeciwpożarowej z dziesięciu krajów spotkało się w Bremie. 
 organizator  - thomas Heuermann - podzielił dwudniowe 
spotkanie na dwie części. W pierwszym dniu odbyły się 
wewnątrzzakładowe targi, na których kluczowi dostawcy sys-
temów zaprezentowali swoje produkty. Gościli na nich m.in.: 
Hilti, Rütgers, Grace, Ditec, Promat i HWS oraz twórcy  
oprogramowania PYRoMaN niezbędnego do prowadzenia do-
kumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Następnego 
dnia kilku uczestników złożyło sprawozdanie dotyczące ich lo-
kalnych projektów; wśród nich znajdowali się przedstawiciele: 
PaRKeR KaeFeR (Kanada), KaeFeR Construction (Norwegia), 
KaeFeR WaNNeR (Francja), KaeFeR engineering (Wietnam)  
i thomas Heuermann z CtR-F. „Szybko ustaliliśmy, że cała 
organizacja KaeFeR posiada wysoki poziom wiedzy o ochronie 
przeciwpożarowej, także tej wymagającej specjalistycznego 
zaplecza” - mówi Heuermann. „Pragniemy dzielić się zdobytą 
wiedzą. CtR-F w Bremie może odegrać rolę pośrednika 
pomiędzy tymi różnymi światami” - dodaje. Jako profesjonalis-

ta z zakresu ochrony przeciwpożarowej wyznaczył sobie am-
bitny cel: chce, by Grupa KaeFeR stała się mniej zależna od 
dostawców systemu oraz rozwijała swój własny doskonaląc 
globalną komunikację, aby spełniać wymagania lokalnych 
rynków w zakresie szybkości i sprawności.
 Pierwszy krok ku światowemu transferowi wiedzy został 
zainicjowany: istnieje już forum intranetowe o ochronie 
przeciwpożarowej. „Każdy zainteresowany tym tematem może 
zamieszczać komentarze i pytania do dyskusji” - sugeruje  
Heuermann.
 Konkluzja organizatora  jest bardzo pozytywna: „Konfe-
rencja stanowiła istotny wkład w ochronę przeciwpożarową. 
Planujemy ciąg dalszy w 2011 roku.” 
 Przykładem współpracy, który przytacza Heuermann jest 
system ochrony przeciwpożarowej uszczelniający przejścia rur 
dla pierwszego europejskiego ciśnieniowego reaktora wodne-
go (ePR) w Finlandii. Z pomocą Corporate Competence Center 
Nuclear (CCCN), CtR-F zaplanował i skalkulował kompletny 
system oraz towarzyszył przy testach ogniowych w Urzędzie 
testowania Materiałów dla Nadrenii Północnej-Westfalii.  
Wyzwaniem było spełnienie norm dla całego systemu zgodnie  
z nowymi europejskimi standardami - eN 1366-3. Wspólny 
projekt trwał piętnaście miesięcy i okazał się ogromnym suk-
cesem, gdyż na cztery wielkoskalowe próby ogniowe system 
wytrzymał dwugodzinną ekspozycję bez żadnych zastrzeżeń. 
obecnie wymaga on jeszcze akceptacji Fińskiego Centrum 
Badań technicznych Vtt, zaangażowanego w projekt od same-
go początku. Heuermann ma nadzieję, że następna instalacja 
mogłaby się rozpocząć w 2011 roku.

Ważny bodziec dla ochrony przeciwpożarowej

teCHNoloGie



19

teCHNoloGY

Cichy start olbrzymiego samolotu
PRAKTYCZNA OCHRONA AKUSTYCZNA Wystarczy 
przekręcić kluczyk, a silnik zacznie działać? Niestety - nie tak 
działają silniki odrzutowe nowoczesnych samolotów 
szerokokadłubowych. Do uruchomienia potrzebują dużo mocy 
i sprężonego powietrza. Zazwyczaj za obrót turbin  
odpowiedzialne są startery silnika stanowiące mechanizmy 
turbiny gazowej, która dostarcza sprężone powietrze do silni-
ka odrzutowego poprzez sprężarkę. Rozruch zwykle powoduje 
olbrzymi hałas; poziom takiego hałasu mierzony z odległości 
metra wynosi przeważnie 100 dB(a), nawet na zaizolowanych 
elementach. inżynierowie z działu Corporate technology  
& Research/acoustics (CtR-a) w Bremie we współpracy  
z zespołem technical Noise Protection z KaeFeR industrie 
GmbH zmodyfikowali startery silnika airbusa a380 dla swoje-
go klienta Rheinmetall, ograniczając emisję hałasu o 15 dB(a).
 Największym wyzwaniem dla projektu była zmiana  
konstrukcji mocno zaizolowanego mechanizmu samolotu.  
eksperci z KaeFeR przez dwa i pół roku pracowali nad 
rozwiązaniem, które pozwoliłoby zmodyfikować mechanizm 
bez naruszenia stałych, zewnętrznych wymiarów.  
Hans-Joachim Rennecke, dyrektor działu akustyki, wyjaśnia: 
„Zdecydowanie nie mogliśmy go ani poszerzyć, ani powiększyć, 
gdyż mechanizm jest transportowany na lotnisko w częściach 
na małym samochodzie dostawczym i musi spełniać konkretne 
standardy bezpieczeństwa.”
 W pierwszym etapie projektu wykonano dużą ilość  
pomiarów hałasu i wibracji całego mechanizmu wraz z jego 
komponentami na terenie należącym do klienta. Następnie,  
w warsztacie technical Noise Protection w Delmenhorst, skon-
centrowano się na dalszych modyfikacjach i ponownych  
pomiarach. Spore utrudnienie dla redukcji obciążenia hałasu 
stanowiły spaliny wyrzucane przy temperaturze 600 0C wraz  
z ciasnym układem przepływu połączonym z całością  
konstrukcji. „określiliśmy słabe punkty i wyeliminowaliśmy je, 
zbudowaliśmy inne systemy, wykonaliśmy więcej pomiarów,  
w tym za pomocą kamery na podczerwień, wypróbowaliśmy 
różne metody, by w końcu zejść do określonego poziomu 
hałasu” - mówi Rennecke. ostatecznie zmieniono następujące 

elementy: miejsce me-
chanizmu, urządzenie 
poboru powietrza oraz 
układ wydechowy.  
Modyfikacje przyniosły 
zamierzone efekty, gdyż 
osiągnięto wymaganą 
redukcję, czyli 15 dB(a), 
co jest znaczącym  
s u k c e s e m , j e ś l i 
przypomnieć, iż reduk-

cja rzędu 10 dB(a) stanowi pięćdziesiąt procent obniżenia  
w stosunku do odczuwalnego poziomu hałasu.
 Pierwszy prototyp nowego, cichszego mechanizmu star-
tera dostarczono do klienta i już jest on w użyciu. Wcielił się 
nawet w rolę ViP-a, jak dumnie zwierza się Hans-Joachim 
Rennecke, gdyż a380, który przewoził niemiecką drużynę 
piłkarską do RPa, został uruchomiony właśnie dzięki temu me-
chanizmowi.

PO SPRZEDAŻY   Jeśli sądzisz, że samolot zbudowany w celu 
przewozu pasażerskiego jest używany tylko i wyłącznie w tym 
sektorze, to się mylisz. Wręcz przeciwnie - nic wszak  nadzwy-
czajnego w fakcie, że stare wąskokadłubowe samoloty są 
przekształcane na transportowce, a nawet na prywatne  
odrzutowce dla ViP-ów. takie właśnie zadanie zostało  
przydzielone aMaC aerospace.
 Szwajcarski specjalista od przeróbek został poproszony  
o odnowienie airbusa a319 dla klienta z Kataru, który  
zamierza używać go do prywatnych podróży i transportu cho-
rych. Klient zażyczył sobie, aby samolot był dużo cichszy, więc 
aMaC zwrócił się do KaeFeR aerospace o wsparcie. „Razem 
z Corporate technology & Research Department (CtR) 
opracowaliśmy pomysł, który usatysfakcjonował klienta w stu 
procentach” - mówi dyrektor sprzedaży, thorsten Schmidt.
 Centralnym punktem projektu było ulepszenie izolacji 

dźwiękowej. „CtR posiada długoletnie doświadczenie  
w mierzeniu poziomu hałasu na statkach, co umożliwiło nam 
opracowanie podstawowej izolacji na indywidualne zamówie-
nie klienta sprawiając, że samolot  stał się na znacznie cichszy” 
- wyjaśnia Schmidt. Rozwiązanie zastosowane przez KaeFeR 
wymagało użycia grubszej wełny szklanej zapewniającej lepszą 
izolację dźwiękową, która była testowana przy użyciu modelo-
wania komputerowego w zakładowym laboratorium dźwięku.
 KaeFeR aerospace wykorzystał swój kolejny atut, jakim 
jest izolacja. W związku z faktem, że samolot był już zaizolo-
wany matami KaeFeR, zamiana starych na nowe nie stanowiła 
dla naszych specjalistów żadnego problemu. „Monterzy byli 
zdumieni krótkim czasem montażu instalacji” - cieszy się 
Schmidt.
 Niedługo rozpocznie się następny wspólny projekt  
z aMaC: odnowa Boeinga 777.

Cichszy na życzenie klienta

teCHNoloGie
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MEJILLONES W CHILE  KaeFeR SoUYet   
miał świetny start w pierwszym roku. 
Wkrótce po przejęciu przez KaeFeR  
w grudniu 2009 roku nowa firma 
rozpoczęła prace nad projektem  
konwencjonalnej izolacji termicznej, 
największym tego typu prze- 
prowadzonym do tej pory w Chile. Nowa 
elektrownia cieplna w Mejillones 
składająca się z dwóch identycznych elek-
trowni opalanych węglem wymagała  
ponad 60 000 m² izolacji. Klientem jest 
hiszpańska firma Cobra.
 W przyszłości KaeFeR SoUYet pla-
nuje włączać się w zakrojone na szeroką 
skalę projekty wymagające użycia 
różnorakich elementów. W Mejillones,  
w północnym Chile, prace dotyczyły 
zarówno całkowitej izolacji termicznej rur 
oraz urządzeń, jak i budowy rusztowań.  
W kulminacyjnych momentach projektu 

przewidziano zatrudnienie ogromnej  
liczby pracowników, bo aż czterystu 
pięćdziesięciu.
 Dla KaeFeR SoUYet rozmiar tego 
kontraktu oznacza nowe wyzwania, 
zwłaszcza z zakresu logistyki 
wymagającej doskonałego planowania, 
ponieważ w niektórych przypadkach, 
pracownicy i materiały muszą być trans-
portowani przez setki kilometrów. 
W początkowej fazie projektu brakowało 
zakwaterowania na tym terenie. Ponadto 
rozmiar trzęsienia ziemi mającego  
miejsce podczas prac na pierwszym blo-
ku, sprawił niemałe trudności. KaeFeR 
SoUYet pokonując przeciwności losu, 
zapewnił sobie mocną pozycję w zdo-
bywaniu nowych projektów na rynku 
energetycznym. 

Projekt na terenie piasków roponośnych w Foster Creek zakończony

Izolacja rurociągów  

i wylotów

KAEFER SOUYET: energetyczny debiut

Elektrociepłownia o mocy 165 MW

PRZeMYSŁ

TRUDNY TEREN  Nowe technologie 
umożliwiające ekonomiczne wydobycie 
ropy z piasków roponośnych uplasowały 
Kanadę na drugiej pozycji po arabii  
Saudyjskiej na liście krajów  
z największymi rezerwami ropy. Proces 
wydobycia wymaga dużych ilości gorącej 
pary wodnej i dlatego w dużej mierze 
zależy od wydajnej izolacji, która pozwa-
la na zminimalizowanie strat energii. 
alBRiCo KaeFeR wypracował sobie 
mocną pozycję oraz doskonałą reputację 
na tym rynku dzięki doświadczeniu 
związanemu z ambitnymi projektami. 
 W ciągu zaledwie trzech letnich 
miesięcy w 2010 roku, firma KaeFeR  
ukończyła izolację trzech głównych  

i przebiegających równolegle rurociągów 
w zakładzie produkcyjnym kanadyjskie-
go Foster Creek w albercie. izolacji na 
linii West trunk zostało poddanych  
2  800  metrów  rurociągów  przecinających 
gęsto zarośnięte torfowiska, zwane 
muskeg; rurociągi te transportują parę 
wodną z generatorów wpuszczając ją do 
złóż ropy do wielu odwiertów. Rurociągi 
przesyłają następnie wydobytą 
mieszaninę oraz surowy gaz  
w celu przetworzenia w rafinerii SaGD 
(opartej na technologii wydobycia 
ciężkiej ropy naftowej spod powierzchni 
ziemi przy użyciu stymulacji parowej).  
 Zadanie stanowiło wyjątkowe  
wyzwanie ze względu na krótki termin 

wykonania, skomplikowany teren oraz  
koordynowanie pracą zatrudnionych 
przy przenoszeniu i instalowaniu dużych 
ilości materiału wzdłuż rurociągu. 
Dodatkową trudnością był rozmiar linii 
mających średnicę do 90 cm. W przypad-
ku rurociągów tych rozmiarów, nawet 
założenie standardowego zacisku 
szczękowego może trwać wiele godzin 
oraz wymagać praktyki zarówno  
w zakładaniu izolacji, jak i ochrony przed 
szkodliwym wpływem warunków  
atmosferycznych.
 Projekt Foster Creek stanowi 
wspólne przedsięwzięcie ConocoPhilips 
i Cenovus energy. Umacnia on 
jednocześnie pozycję KaeFeR  
w przemyśle olejów ciężkich północno-
wschodniej alberty i daje możliwość 
działania przy kolejnych, zakrojonych na 
dużą skalę, zadaniach. alBRiCo KaeFeR 
zgromadził przy tej okazji dane na temat 
kosztów produkcji dla naziemnych 
rurociągów o dużej średnicy, co uspraw-
ni pracę zespołów zajmujących się sza-
cunkami w zdobywaniu podobnych zadań 
oraz poprawi dokładność w określaniu 
kosztów kolejnych projektów.
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RAFINERIA NIKLU  Pomimo tego, iż Nowa Kaledonia to wyspa 
leżąca na północ od wschodniego wybrzeża australii, kojarzo-
na jest z regionami południowej Francji. Językiem  
urzędowym w tym kraju jest francuski, a głową państwa pre-
zydent pochodzący znad Sekwany. Nie dziwi zatem, iż KaeFeR 
australia w momencie otrzymania kontraktu na budowę 
rusztowań dla kopalni niklu w Nowej Kaledonii, poprosił  
o współpracę KaeFeR WaNNeR, w celu sprawnego wykonania 
projektu.
 Na początku dwuletnich prac dla Koniambo Nikel SaS 
oddziały KaeFeR z Francji pomogły w zapewnieniu nadzoru 
francuskojęzycznego. obywatele Francji nie potrzebowali wiz 
w celu podjęcia pracy w Nowej Kaledonii, więc mogli bez  
przeszkód rozpocząć wykonywanie zadania. System rusztowań 
- Plettac - został przywieziony z Francji, podczas gdy sam 
kompleks był zbudowany w Chinach i przetransportowany  

w formie modułowej. Ze względu jednak na odległość, projekt 
wymaga starannego przygotowania logistycznego. Problemem 
jest nie tylko dostawa materiałów, lecz także brak infrastruk-
tury drogowej oraz obiektów portowych, które muszą zostać 
zbudowane.
 Dzięki pierwszemu znaczącemu kontraktowi w Nowej  
Kaledonii, KaeFeR australia ugruntował swoją pozycję jako 
główny dostawca rusztowań w regionie. Prace koncentrują się 
głównie wokół rafinerii niklu, jednak mają miejsce również  
w elektrowni, która dostarcza energię nowemu obiektowi.  
W szczytowym momencie zatrudnionych zostanie ponad 
dwustu monterów rusztowań - w większości  przyjezdnych; 
zamieszkają oni w specjalnie zbudowanym obiekcie na terenie 
projektu. obóz ten będzie w stanie pomieścić do dwóch tysięcy 
pracowników.

Australia spotyka się z Francją na Południowym Pacyfiku

Rekordowy kontrakt Esso wzmacnia  
joint venture
IMPONUJĄCA UMOWA RAMOWA  KaeFeR integrated Services 
australia ustala nowe standardy w przemyśle offshore tego kraju. 
Kontrakt na prace serwisowe z esso obejmuje zadania podwykonaw-
cze związane z wszelkimi usługami mechanicznymi i serwisowymi na 
trzech platformach lądowych oraz ponad dwudziestu morskich.  
Umowa ta znacząco wpłynęła na wizerunek KaeFeR w australii 
sprawiając, iż wiele firm przemysłu serwisowego zaczęło bacznie 
obserwować współpracę naszej firmy z esso.
 Zakres prac dotyczy izolacji, ochrony przeciwpożarowej,  
rusztowań oraz ochrony powierzchni, a także zadań polegających na 
planowaniu i usługach elektrycznych. Prace łączą się również  
z logistyką związaną z transportem ludzi i materiałów do obiektów  
znajdujących się na morzu, włączając w to zapewnienie pracowników 
do obsługi terminala Barry Beach Marine pełniącego nadrzędną rolę 
w załadunku materiałów na statki i transportowaniu ich na platformy 
wiertnicze na morzu. 
 Przed zatwierdzeniem kontraktu esso poddało trzydziestu po-

tencjalnych wykonawców szczegółowym testom kwalifikacyjnym,  
z czego tylko pięciu pomyślnie przeszło ten etap.
 KaeFeR wykona powierzone zadania jako joint venture   
z UGl limited. Notowany na australijskiej giełdzie UGl jest wiodącym 
dostawcą usług związanych z zapewnieniem zasobów dla takich gałęzi 
przemysłu, jak: górnictwo, przetwórstwo surowców mineralnych, ropy 
i gazu oraz przetwórstwo przemysłowe i chemiczne. Wartość  
joint venture opartego na zasadzie 50/50 szacuje się na  
ok. 345 milionów euro. KaeFeR australia planuje zatrudnić od dwustu 
do trzystu dodatkowych pracowników niezbędnych do wykonania prac 
serwisowych. 
 Zdobycie kontraktu stanowi zapewnienie trwałego zaplecza ropy 
i gazu dla Victorii. Jeśli prace będą przebiegać zgodnie z planem, 
esso rozszerzy umowę serwisową o inne obiekty oraz kolejne zadania. 
Być może pojawią się wtedy nowe możliwości dla joint venture  
KaeFeR i UGl. 

PRZeMYSŁ
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BUDOWA RUSZTOWAŃ  RPa jest  
gospodarczym centrum kontynentu  
a ciągły wzrost PKB na poziomie od 2 do 
8 procent przez ostatnie piętnaście lat 
sprawił, że równocześnie rośnie  
zapotrzebowanie na energię. Wraz  
z kończącymi się zasobami energety-
cznymi oraz widmem nadciągających 
przerw w dostawie energii elektrycznej 
w całym kraju, priorytetem dla rządu jest 
budowa nowych elektrowni. Rola  
KaeFeR thermal Contracting Services 
South africa jest w tym momencie nie 
do przecenienia.
 Krajowy zakład energetyczny  
eskom buduje obecnie największą 
elektrownię na świecie. elektrownia  
Medupi będzie się składać z sześciu blo-
ków o mocy 4 800 MW. Murray  
& Roberts, jedna z wiodących firm bu-
dowlanych kraju, wyznaczyła KaeFeR do 
przeprowadzenia szeroko zakrojonych 
prac prowadzonych na rusztowaniach. 
Wspomniana elektrownia węglowa 
będzie zlokalizowana niedaleko lephala-

le w prowincji limpopo. Projekt ma  
znaczenie historyczne, gdyż budowa 
ostatniej elektrowni w RPa została 
zakończona ponad dziesięć lat temu. 
Będzie to pierwsza nowa elektrownia 
węglowa eskomu zbudowana w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat, a jednocześnie 
najbardziej nowoczesna spośród nowych 
projektów zakładu. Pierwszy z bloków 
zostanie oddany do eksploatacji  
w połowie 2012 roku, natomiast ostatni 
- w marcu 2016 roku. 
 Kontrakt KaeFeR potrwa 
czterdzieści osiem miesięcy. Na miejscu, 
w kulminacyjnym momencie budowy, 
zostanie wykorzystanych około 3 500 
ton rusztowań. Murray & Roberts jako 
ważny klient KaeFeR odegra 
niebagatelną rolę w budowaniu przyszłej 
infrastruktury energetycznej RPa.  
oprócz zaangażowania w projekt  
elektrowni Medupi firma otrzymała 
również zadanie wykonania prac przy 
projekcie elektrowni Kusile w Witbank, 
prowincji Mpumalanga. 

Lekarstwo na kłopoty energetyczne RPA

Nowy obóz umożliwia rozwój w Abu Dhabi

WYGODA DLA PRACOWNIKÓW  Zjednoczone emiraty 
arabskie będą zaangażowane w liczne ważne projekty 
związane z ropą naftową i gazem przez następne 5 do 7 
lat. Większość z nich ma miejsce w zachodnim regionie 
kraju i łączy się z rozbudową Rafinerii Ruwais, zakładu 
petrochemicznego Borouge 3, wytwórni nawozów Fertil-2, 
projektów energetycznych S-2 i S-3 w Shuwaihat oraz 
elektrowni jądrowej.
 W celu przygotowania podstawy do przeprowadzania 
kolejnych projektów KaeFeR l.l.C. w abu Dhabi zbudował 
mieszkania dla pracowników w Ruwais, zaledwie dziesięć 
kilometrów od najbliższego projektu. Dzięki temu  
ambitnemu przedsięwzięciu od lipca 2010 roku pięciuset 
pracowników wprowadziło się już do mieszkań. 
 Poza kwaterami i sporych rozmiarów stołówką obiekt 
zapewnia także salę telewizyjną, dobrze wyposażoną salę 
gimnastyczną oraz kafejkę internetową. Na zewnątrz  
znajduje się boisko do koszykówki i badmintona.  
aby jeszcze bardziej uprzyjemnić życie pracownikom, 
większość otwartej przestrzeni zapełniono zielenią  
i roślinami.
 Przeznaczenie obiektu związane jest także z pracą.  

W niedługim czasie stworzone tam zostaną pomieszczenia 
biurowe z kompletnie wyposażoną salą konferencyjną, jak 
również magazyn na rusztowania. Wszystkie obiekty 
zajmują obszar 25 000 m2 i mogą pomieścić ponad  
20 000 pracowników.
 KaeFeR abu Dhabi wskazuje na wagę obiektu  
w Ruwais ze względu na inwestycję w dobre samopoczucie 
pracowników, dzięki zapewnieniu im zdrowego środowiska 
pracy. Stanowi on również świetną wizytówkę KaeFeR  
i  umożliwia oferowanie lepszych usług klientom w regionie. 

PRZeMYSŁ
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ŚRODOWISKO I BEZPIECZEŃSTWO  
W momencie prowadzenia interesów  
z KaeFeR klienci oczekują jakości pod 
każdym względem. KaeFeR thermal  
Contracting Services nie tylko zapew-
nia ową jakość konsekwentnie, lecz 
również może jej dowieść. Poza  
certyfikatem zarządzania jakością  
iSo 9001 KaeFeR otrzymał akredytację 
iSo 14001 w zakresie wysokich stan-
dardów zarządzania środowiskowego 
oraz oHSaS 18001 za znakomite 
zarządzanie bezpieczeństwem i higieną 
pracy. te dwie ostatnie akredytacje 
uzyskano w bardzo krótkim czasie.
 Faiza Salie, kierownik certyfikacji  
w Biurze Standardów Republiki 
Południowej afryki (SaBS), wręczyła 
certyfikaty w siedzibie KaeFeR South 
africa w Johannesburgu. Zwróciła 
uwagę na fakt, iż niewiele firm otrzymu-

je akredytacje za oba standardy 
jednocześnie w sytuacji przystąpienia 
do prób po raz pierwszy. KaeFeR jest 
także pierwszą lokalną firmą działającą 
na rynku izolacji, rusztowań i malarst-
wa, która otrzymała akredytacje w wy-
mienionych trzech kategoriach.
 Celem tych dwóch nowych certyfi-
katów jest zapewnienie systemu 
zarządzania jakością, który zachęca do 
ciągłej poprawy w obszarach: 
zabezpieczeń przed zanieczyszczenia-
mi oraz obniżenia zagrożenia  dla zdro-
wia i bezpieczeństwa. osiągnięcie  
takich standardów wymagało zmian  
w sposobie myślenia, wszechstronnego 
szkolenia pracowników oraz 
zaangażowania finansowego, w celu  
zapewnienia odpowiedniej infrastruk-
tury w miejscu wyznaczonym do projek-
tu.

 Wiele zwyczajów zostało szczegól-
nie dobrze przyjętych przez pracowni-
ków KaeFeR, zwłaszcza wprowadzenie 
systemu segregacji odpadów  
promującego recykling. Wszystkie 
oddziały z entuzjazmem przyłączyły się 
do akcji.

Dwie akredytacje dla KAEFER South Africa

DZIEWIĘĆ MILIONÓW GODZIN BEZ 
WYPADKU Pracownicy KaeFeR  
thermal Contracting Services w RPa 
znajdują się w dobrych rękach. Nawet 
podczas wznoszenia rusztowań na 
wysokość powyżej dwudziestu metrów 
lub zakładania izolacji w niebezpiecz-
nych miejscach wypadki stanowią 
wyjątek. 4 lutego 2010 roku KaeFeR 
South africa osiągnął niezwykły poziom 
dziewięciu milionów roboczogodzin bez 
wypadków powodujących czasową 
niezdolność do pracy (lost time injury). 
Zespół ustanowił nowy rekord 
bezpieczeństwa przy projekcie SaPReF, 
największej rafinerii ropy w RPa, która 
mieści się w nadmorskim mieście  
Durban. 
 imponujący rezultat został ustano-
wiony w rekordowym czasie dziewięciu 
miesięcy tuż po osiągnięciu poziomu 
ośmiu milionów roboczogodzin  
bezpiecznie przepracowanych w maju 
2009 roku. liczba pracowników KaeFeR 
wykonujących  zadania na miejscu 
między czerwcem a grudniem 2009 roku 
osiągnęła szczytową liczbę 810 w lipcu, 

w kulminacyjnym momencie projektu 
CUi (Corrosion Under insulation) oraz 
wznoszenia rusztowań.
 Kierownik usług inżynieryjnych  
w SaPReF Franco Forno pogratulował 
KaeFeR zdobycia nowego wyniku:  
„to był olbrzymi wysiłek zespołowy 
wszystkich pracowników KaeFeR” - 
powiedział. „Zespół KaeFeR udowodnił, 
iż jest w stanie podejmować działanie  
i ciągle dostosowywać metody pracy, 
aby utrzymać ten godny uwagi rekord 
bezpieczeństwa” - dodał. Między majem 
2009 a 4 lutym 2010 roku KaeFeR 
zgłosił tylko dwa przypadki medyczne 
(Medical treatment Cases - MtCs). For-
no pochwalił i za to osiągnięcie: „Jest to  
wyjątkowe osiągnięcie, zwłaszcza 
wziąwszy pod uwagę wysoki poziom 
aktywności KaeFeR.”
 Nacisk na szkolenie i rozwój 
umiejętności związanych ze specyfiką 
przemysłu stanowią czynniki, które nie 
tylko doprowadziły KaeFeR do 
osiągnięcia niezwykłego rekordu 
bezpieczeństwa, ale także zagwaran-
towały dalszą obecność firmy w projek-

cie rafinerii SaPReF. Szkolenie  
pracowników rusztowań jest przepro-
wadzane na miejscu przez Centrum  
Szkoleniowe Sizani i obejmuje wszystkie 
potrzebne poziomy umiejętności. Przez 
ostatnie pięć lat przeszkolono ponad  
1 600 pracowników.
 Dyrektor regionalny KaeFeR, Rob 
Ross, również serdecznie pogratulował 
wszystkim osiągnięcia i podziękował 
zespołowi za jego ciężką pracę  
i zaangażowanie. Kolejnym celem  
KaeFeR RPa na terenie rafinerii ropy 
SaPReF jest osiągnięcie poziomu 
dziesięciu milionów bezpiecznie  
przepracowanych roboczogodzin.

Dumni pracownicy KAEFER pokazują swoje certyfikaty.

Od lewej: Steven Malete, Renata Twigg oraz Barbara Proudfoot
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Pokaz piaskowania dla klientów
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OPTYMALIZACJA POZYCJI NA RYNKU   Piekący skwar, pia-
skowe wiatry, słona morska woda - obiekty przemysłowe na  
Bliskim Wschodzie stawiają czoła wielu wyzwaniom klimatu. tym 
samym zapotrzebowanie na ochronę powierzchni gwałtownie 
rośnie w związku z faktem, że region nie przestaje inwestować 
w nowe zakłady i firmy. KaeFeR arabia Saudyjska korzystając 
z sytuacji na rynku szybko rozbudowuje swój oddział malarski. 
Pierwszy kontrakt dotyczył ochrony powierzchni na dużej ilości 
rur, z którego wywiązano się wzorowo, w pełni zadowalając  
klienta. oddział czeka obecnie ponad 100 000 m² prac  
malarskich i ma nadzieję, że do końca 2010 roku sfinalizuje 
kontrakty na kolejne 300 000 m². 
 Możliwość zaoferowania usług malarskich znacząco 
poprawia perspektywy KaeFeR na runku saudyjskim. Jest 
to również ważne posunięcie ze względu na zapewnienie  
Kompletnych Rozwiązań izolacyjnych. okazała, nowa jednost-
ka KaeFeR w Jubail stanowi z kolei platformę dla nowych 
działań. to właśnie dzięki jej istnieniu zmotywowany zespół 
poszerzył zakres swej działalności i wkroczył na rynek malarski 
w tak szybkim tempie.
 Klienci obecni w tym kraju reprezentują wszystkie 
główne gałęzie przemysłu, w tym tak ważne, jak: zakłady 
naftowe, energetyczne i odsalania, przemysł petrochemiczny, 
produkcji nawozów i przetwórstwa gazu. arabia Saudyjska  

planuje kilka dużych projektów budowlanych w wymienionych  
obszarach, KaeFeR ma nadzieję, iż, dzięki swoim  
sukcesywnym działaniom, zostanie w nie zaangażowany.  W 2011  
roku firma planuje również poszerzenie działalności biznesowej 
o zachodni region, zwłaszcza Yanbu i Jeddah. Mniejsze projekty  
w krajach sąsiednich już trwają.
 Celem KaeFeR w arabii Saudyjskiej jest osiągnięcie 
statusu firmy wzorcowej w oferowanych przez nią obszarach 
usług. Firma  zdobyła już markę i ma nadzieję na szybki rozwój, 
ze wskazaniem, na tak potrzebne w tym miejscu, działania 
malarskie.

Świetny start oddziału malarskiego

Fabryka wełny mineralnej zapewnia dostęp do materiałów najwyższej jakości

JOINT VENTURE Wełna mineralna ma wiele użytecznych 
właściwości. Jest nie tylko jednym z najważniejszych 
materiałów izolacyjnych, ale także tłumi hałas i jest  
stosunkowo odporna na ogień. W południowej części azji  
i na Bliskim Wschodzie rośnie popyt na ten materiał izolacyj-
ny, ponieważ wiele międzynarodowych korporacji inwestuje  
w główne projekty z branży przemysłowej. Kolejne gigantycz-
ne przedsięwzięcia czekają na realizację. KaeFeR Punj lloyd  
z indii oraz Rockwool international z Danii założyły spółkę joint 
venture, aby sprostać potencjalnemu niedoborowi wysokiej 
jakości wełny mineralnej. 
 Nowa spółka, Roxul-Rockwool india, buduje fabrykę 
wełny mineralnej w regionie Gujarat na zachodnim wybrzeżu 
indii. Rockwool jest udziałowcem większościowym w tym 

przedsięwzięciu. Zakład będzie miał wydajność 30 000 ton 
rocznie i będzie wytwarzać standardowe produkty z wełny 
mineralnej, takie jak materace, płyty czy otuliny. W chwili  
uruchomienia, które planowane jest na styczeń 2011 r., 
pracować w nim będzie około 200 osób. Projekt będzie tym 
bardziej korzystny dla lokalnej społeczności, że będzie działał 
zgodnie ze środowiskowymi wymogami europy Zachodniej. 
 Również produkty będą musiały sprostać najwyższym 
międzynarodowym standardom. KaeFeR, poprzez 
współfinansowanie tego przedsięwzięcia, zapewnia sobie 
dostęp do doskonałych materiałów, które będzie można  
wykorzystać przy realizacji kontraktów w indiach i na Bliskim 
Wschodzie.

KPLL wkracza na indyjski rynek energetyczny

ROSNĄCY POPYT  Sektor energetyczny w indiach czekają ogromne 
inwestycje. Program rządowy, który wspiera rozwój elektrowni, tylko 
w ciągu ostatnich pięciu lat dodał 22 000 MW. a to tylko początek. 
W nadchodzących pięciu latach planowane są projekty, zapewniające 
wydajność bliską 78 000 MW. Każdego roku indie będą musiały 
dodawać kolejne 18 000 - 20 000 MW, aby sprostać rosnącemu  
popytowi.  
 KaeFeR Punj lloyd (KPll) wszedł na ten dynamiczny rynek  
zdobywając kontrakt na rzecz korporacji energetycznej SePCo  
(electric Power Construction Corporation). Zakres prac obejmuje 
dostawę i montaż izolacji ciepłochronnych, jak również prace przy 
obmurzach. SePCo buduje elektrownię o mocy 1 200 MW dla firmy 

Bharat produkującej aluminium w stanie Chhattisgarh. KPPl jest  
odpowiedzialny za blok o mocy 300 MW. 
 Kolejny kontrakt podpisano z lanco infratech limited. KPll wy-
konuje prace przy obmurzach oraz roboty izolacyjne na dwóch blokach 
w elektrowni termalnej anpara-C w stanie Uttar Pradesh. Niedawno 
zdobyto również zlecenie przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej. 
W czerwcu 2010 r. KPll został wyznaczony przez indyjską Korporację 
energii atomowej (Nuclear Power Corporation of india) do wykonania 
izolacji ciepłochronnych rurociągów, urządzeń i innych części na tere-
nie zakładu Kudankulam. KPll spodziewa się większej ilości tego 
typu zleceń, ponieważ do 2030 r. rząd indyjski planuje wytwarzanie 
mocy 30 000 MW pochodzącej z energii atomowej.

PRZeMYSŁ
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OBIEKTY NA TERENIE RAFINERII  Saudi aramco jest  
najbardziej prestiżową organizacją w Królestwie arabii  
Saudyjskiej i jednym z najważniejszych graczy na  
międzynarodowym rynku ropy naftowej i gazu. Należąca do 
niej nowa rafineria eksportowa w Jubail powstanie przy 
współudziale KaeFeR. Podpisano już kontrakt na prace izola-
cyjne, malowanie, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz rusz-
towania. Kolejne zlecenia spodziewane są pod koniec  
2010 roku.
 Gotowy obiekt będzie w stanie przetworzyć 400 000 
baryłek ropy naftowej dziennie. Saudi aramco posiada 62,5% 
udziałów tego wartego 12,8 miliardów dolarów zakładu, reszta 
należy do koncernu total z Francji. aby zarządzać 
przedsiębiorstwem i je rozwijać, firmy te utworzyły razem nową 
spółkę - SatoRP. 

 Prace kontraktowe KaeFeR mają trwać od 24 do  
30 miesięcy. Pomyślne zakończenie robót może pomóc KaeFeR  
w zdobyciu w arabii Saudyjskiej renomy wykwalifikowanego 
dostawcy szerokiego spektrum usług wykraczających poza  
same izolacje. Wielu generalnych wykonawców preferuje za-
trudnienie jednego podwykonawcy, który jest w stanie 
świadczyć różnorodne usługi. Z tego właśnie powodu kontrakt 
z SatoRP ma przynieść KaeFeR uznanie i oczekiwaną pozycję 
na rynku. 
 Doświadczenie to może się okazać kluczowe w przypadku 
realizacji kolejnego wielkiego projektu na terenie obszarów 
przemysłowych Jubail - Kompleksu Petrochemicznego Jubail, 
którego nakłady inwestycyjne szacowane są na kolejne  
10 miliardów dolarów. W chwili poszukiwania wykonawców 
KaeFeR będzie na bardzo dobrej pozycji.

Wielkie projekty - umocnienie pozycji na rynku Arabii Saudyjskiej

Infrastruktura magazynowa Qatar 
Gas ukończona przed czasem
RUROCIĄG LNG UKOŃCZONY  Przy realizacji 
dużych projektów infrastrukturalnych 
opóźnienia są niemal czymś oczywistym.  
W Grupie KaeFeR dotrzymywanie wyznaczo-
nych terminów to priorytet. ostatnio KaeFeR 
l.l.C. Quatar skończył prace przed czasem: 
Miejsce zacumowania nr 6 jednostek 
przeładunkowych gazu skroplonego Quatar 
Gas było gotowe w ciągu zaledwie siedmiu 
miesięcy, podczas gdy harmonogram prac 
zakładał dziewięć miesięcy. 
 Zakres robót obejmował izolacje 
rurociągu lNG o średnicy 80 cm i długości  

16 km. Sprawy logistyczne stanowiły 
największe wyzwanie podczas realizacji pro-
jektu, ponieważ trzeba było dostarczyć 
materiały izolacyjne na całej długości tego 
ogromnego rurociągu. Należało także usunąć 
wszelkie odpadki z budowy, jak również 
skrawki pozostałe po cięciu materiału.  
Wszystkie te czynności zostały wykonane  
w wyjątkowo profesjonalny sposób. W szczy-
towych momentach robót na budowie 
pracowało ponad 500 pracowników.  
Systematyczne planowanie robót oraz  
program motywacyjny, pozwoliły zakończyć 

prace w rekordowym tempie. 
 KaeFeR Quatar uczcił to osiągnięcie, 
organizując przyjęcie, na które zaproszeni 
zostali wszyscy biorący udział w projekcie - 
łącznie z klientami. Firma budowlana Medgulf 
była bardzo zadowolona z efektów pracy.  
Na przyjęciu obecni byli także przedstawicie-
le firmy Fluor, generalnego wykonawcy obiek-
tu, oraz Qatar Gas. Świetny wynik KaeFeR 
został zauważony również przez wiele innych 
firm działających w tym regionie, co otwiera 
nowe perspektywy na przyszłość.

PRZeMYSŁ
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Transport preizolowanych modułów na potrzeby projektu LNG Pluto Zakład petrochemiczny należący do Map Ta Phut Olefins 

Company (MOC)
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TRZY GŁÓWNE PROJEKTY  Rozwój może przybierać różne kształty 
lub formy: zwiększonego zysku, nowych usług, bycia bardziej  
rozpoznawanym na rynku oraz innych oznak postępu. W 2009 roku 
KaeFeR engineering w tajlandii rozwinął się pod każdym możliwym 
względem - był to najlepszy rok w historii firmy. 
 obrót wzrósł znacząco z uwagi na realizację dużych projektów  
w latach 2008-2010. W tym okresie na nowy poziom wywindowany 
zostały również rozmiar i złożoność prac. Warto wymienić projekt 
Pluto, który wymagał izolacji ponad 160 modułów gazociągu lNG 
przed wysłaniem ich statkiem do australii. Był to pierwszy  
kiedykolwiek wykonany w tajlandii projekt, który zakładał izolacje 
lNG. Został zrealizowany po utworzeniu spółki joint venture z KaeFeR 
integrated Services z australii i zainicjował wiele nowych rozwiązań. 
Przede wszystkim utworzono centrum szkoleniowe kształcące  
pracowników specjalizujących się w wykonawstwie izolacji kriogeni-
cznych. 
 Kolejnym milowym krokiem był projekt MoC (Map ta Phut olefins 

Company). KaeFeR tajlandia wykonywał prace dla pięciu różnych firm 
na terenie zakładu petrochemicznego i poświęcił na to 1,3 miliona 
godzin. Następstwem tego projektu jest szereg zamówień od 
właściciela MoC, Siam Cement Group, który jest kluczowym klientem 
KaeFeR tajlandia.
 trzecim istotnym projektem było wykonanie prac dla firmy 
Samsung na terenie nowego zakładu separowania etanu, którego 
właścicielem jest Ptt Public Company limited. Zakład ten będzie 
produkował 550 000 ton etanu rocznie - jest to największa wydajność 
na świecie. W 2009 r. KaeFeR zanotował ponad 4 miliony roboczo-
godzin bez lti (wskaźnik czasu utraconego na skutek zdarzenia po-
tencjalnie niebezpiecznego).
 W chwili obecnej KaeFeR tajlandia realizuje szereg projektów dla 
Ptt asahi Chemical and Glow energy, największej prywatnej firmy 
energetycznej w kraju. oprócz tych kontraktów uwaga skupiona jest 
na nadchodzących projektach modułowych, takich jak projekt Pluto 
lNG 2, ponieważ firma ma już spore doświadczenie w tym zakresie.

Udany rok dla KAEFER Tajlandia

ZŁOTE LATA Zaledwie trzy lata od zarejestro-
wania na tajwanie firmy KaeFeR insulation 
technology Co., stała się jednym z liderów rynku. 
Przyszłość wygląda równie optymistycznie.  
Szacuje się, że PKB tajwanu wzrośnie  
w tym roku o 8,2%. Dodatkowo rząd tajwanu 
zapowiedział, że uruchomi program „Dziesięć 
złotych lat”, którego celem jest sprowadzenie 
do kraju wielu zagranicznych inwestorów.  
Planowanych jest również wiele projektów  
z sektora publicznego. 
 od czasu podpisania przez Chiny i tajwan 
„Umowy ramowej o współpracy gospodarczej”  
w czerwcu 2010 r., tajwan stał się ważnym punk-
tem dla inwestorów zagranicznych, którzy chcą 

wejść na chiński rynek. Z opublikowanych nie-
dawno badań wynika, że potencjał inwestycyjny 
tajwanu plasuje się w tej chwili na piątym miej-
scu w świecie, ustępując jedynie Szwajcarii, 
Singapurowi, Holandii oraz Norwegii. 
 KaeFeR tajwan buduje swoją obecność  
w tych sprzyjających warunkach, bazując na 
wyśmienitych wynikach z trzech ostatnich lat. 
Do tej pory na szczególną uwagę zasługują trzy 
projekty: prace uszczelniające w elektrowni 
jądrowej, izolacje na terenie zakładu lNG oraz 
pełen zakres prac izolacyjnych na terenie  
fabryki produkującej polisilikon. 
 W chwili obecnej  planowana jest realizacja 
kilku istotnych projektów na terenie elektrowni 

jądrowych, w elektrowniach konwencjonalnych 
oraz zakładach petrochemicznych. KaeFeR  
tajwan świadczy pełen zakres usług izolacyj-
nych, łącznie z projektowaniem. Współpraca  
z partnerami biznesowymi ma zapewnić zdo-
bycie większego udziału na rynku izolacji.  
W ciągu najbliższych trzech lat spodziewany jest 
dalszy rozwój firmy.

KAEFER Tajwan rozkwita na obiecującym rynku
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ROSNĄCA LICZBA ZAMÓWIEŃ  Region 
wokół Morza Kaspijskiego jest bogaty  
w złoża naturalne: znajduje się tu 4,8% 
światowych zasobów gazu oraz 2,7% 
ropy naftowej. Zainteresowanych wydo-
byciem jest wiele wiodących firm  
paliwowych, sytuację kontroluje również 
rząd Kazachstanu oraz państwowa  
korporacja paliwowa. 
 Z uwagi na konflikt interesów wiele 
projektów było do tej pory opóźnianych, 
ale KaeFeR llP informuje o nagłym  
zwrocie. W marcu 2010 r. podpisano 
pierwszy kontrakt z kazachskim  
klientem, KazStroyService (KSS). opie-
wa on na blisko 2,5 miliona euro, a jego 
przedmiotem są prace izolacyjne na  
terenie zakładu uzdatniania gazu.  
od 2008 r. KaeFeR eNeRGY z Norwegii 
w spółce joint venture z KaeFeR llP 
wspólnie oferowali swoje usługi z zakre-
su rusztowań dla firmy aker Solutions.  
W wyniku tych działań liczba pracowni-

ków biurowych KaeFeR w Kazachstanie 
wzrosła do 15, a pracowników fizycznych 
do 80. 
 KaeFeR llP zakupił także grunt  
w mieście aktau, aby móc sprostać wy-
maganiom większych projektów  
i oferować Kompletne Rozwiązania izo-
lacyjne. aktualnie na nowym terenie 
budowane są niezbędne magazyny oraz 
warsztaty. lokalizacja wydaje się być 
idealna  do świadczenia usług dla plat-
formy wiertniczej na terenie pola naf-
towego w Kaszaganie i stoczni offshore. 
 Dodatkowo trwają negocjacje,  
których celem jest zakup udziałów  
w jednej z lokalnych firm. Pomogłoby to  
w świadczeniu usług dla klientów  
w innych obszarach regionu oraz  
w polepszeniu kontaktów z potencjalny-
mi klientami w Kazachstanie. 

Kazachstan na drodze rozwoju

WYSTAWA TURBIN  Wytworne towarzystwo 
nie może obejść się bez wykwintnej mody. 
Jesteś tym co nosisz. Podobna zasada doty-
czy najnowocześniejszej techniki,  
przynajmniej w świecie konstrukcji turbin.  
te silniki o wysokich parametrach, bez  
których żaden odrzutowiec nie mógłby unieść 
się w powietrze, a elektrownie produkować 
energii, również lubią być dobrze odziane, 
indywidualnie, z dopasowanym komputerowo 
fasonem.
 Nasze Korporacyjne Centrum Kompe-
tencji Materacy (Corporate Competence Cen-
ter Mattresses - CCCM) posiada wiedzę 
praktyczną, inżynierów oraz znajomości, 
umożliwiające zaspokajanie potrzeb w tym 
szczególnym  obszarze  izolacji   przemysłowych. 
oferta jest zgodna z normami jakości Grupy 
KaeFeR i powstała przy wykorzystaniu 
obiektów produkcyjnych w abu Dhabi,  
Chinach i Niemczech.
 Na całym świecie dla wszystkich zain-
teresowanych turbinami - producentów silni-
ków odrzutowych, monterów w elektrow-

niach, dostawców i usługodawców - obecność 
na corocznej, czerwcowej wystawie PoWeR-
GeN jest koniecznością. ludzie spotykają się, 
by zaprezentować swoje najnowsze 
osiągnięcia, wysłuchać referatów - w samym 
amsterdamie w 2010 r. było ich ponad 240 
- oraz  aby nawiązać kontakty. Naturalnie 
CCCM również był obecny, aby przedstawić 
produkty i projekty, zaprezentować modele 
bazujące na oprogramowaniu kompute-

rowym a za pomocą prostych form pokazać, 
w jaki sposób można precyzyjnie założyć 
izolację nawet na najbardziej skomplikowa-
nych krzywiznach w celu uzyskania wymaga-
nych specyfikacji izolacyjnych.
 targi odwiedziło 12 000 osób, a reakcje 
były pozytywne, więc planowany jest już 
następny PoWeR-GeN 2011, który odbędzie 
się w Mediolanie. 

KAEFER CCCM widoczny podczas POWER-GEN Europe w Amsterdamie
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PRAWDZIWE MISTRZOSTWO  aby zgodnie z potrzebami 
dostarczyć gaz ziemny, niezbędna jest pośrednia przestrzeń 
składowa - olbrzymie podziemne groty, do których pod wy-
sokim ciśnieniem pompuje się gaz. W 2010 r. KaeFeR  
industry z Wiednia otrzymał od swojego długoletniego  
partnera, RaG austria energie, zamówienie na pełną izolację 
pięciu tłoczni gazu na prowadzonych równocześnie projek-
tach 7 Fields i UGS Haidach ii. obiekty znajdują się  
w odległości od 10 do 30 km od siebie, niezbędne było więc 
zaangażowanie 5 warsztatów jednocześnie. oznaczało to, że 
podczas  prowadzonych równocześnie działań logistycznych 
potrzebna była cała zdolność produkcyjna KaeFeR,  
a w okresach szczytowych prac trzeba było zapewnić aż do  
80 monterów. Druga część wymagała prawdziwego mistrzost-
wa w związku z tym, że prawo pracy w austrii jest bardzo  
restrykcyjne, jednakże to również ukazało przewagę 

konkurencyjną naszej ogólnoświatowej organizacji.
Rozwiązaniem było oddelegowanie pracowników z KaeFeR 
Shipbuilding w Rumunii. W połączeniu z naszym  szczegółowym, 
wstępnym planowaniem umożliwiło to realizację tego ambit-
nego, wartego ponad 1,3 miliona euro, kontraktu. 
 trzeci projekt polegał na wdrożeniu nowej technologii 
odzysku ciepła odpadowego. Wzdłuż tłoczni gazu na 
gazociągu w Weitendorfie nasz stały klient oMV buduje 
urządzenie generujące gorącą parę, które wytworzy energię 
wystarczającą do zaopatrzenia 28 000 domostw  
- wykorzystując tylko ciepło odpadowe na tłoczniach gazu 
ziemnego! Naszym zadaniem jest wykonanie izolacji  
80-metrowego przewodu spalinowego łączącego dwa budyn-
ki (wysokość 20 m, średnica 4,2 m), który jest prawie tak 
duży, jak tunel drogowy!

Wiedeń - trzy projekty jednocześnie

ENERGIA DLA FABRYK PAPIERU  Jedna z największych i naj-
bardziej nowoczesnych elektrociepłowni w Niemczech została 
zbudowana w latach 2008-2010 w Plattling w Dolnej Bawarii. 
Przedsiębiorstwo energetyczne e.oN wybudowało elektrownię 
gazowo-parową o mocy 110 MW dostarczającą gaz i parę do 
dwóch fabryk papieru - MD Plattling i Plattling Papier. Firma 
KaeFeR industrie GmbH z Monachium prowadziła szeroko za-
krojone prace izolacyjne na wszystkich rurociągach parowych, 
kondensacyjnych i grzewczych. Zostały one zaizolowane kon-
wencjonalnie za pomocą mat z wełny mineralnej oraz obudowy  
z blachy ocynkowanej lub aluminiowej. 
 Poza zakładem rurociąg biegł wzdłuż linii zasilającej na 
wysokości 12 m. Możliwości firmy KaeFeR okazały się tutaj 

niezbędne, ponieważ poza aspektem izolacyjnym trzeba było 
również uwzględnić dodatkowe specyfikacje akustyczne. 
Rozwiązaniem było przeprowadzenie izolacji na linii zasilającej 
przy użyciu bardzo odpornej wełny mineralnej  
o grubości 200 mm i o większym ciężarze objętościowym, 
obudowanej blachą ocynkowaną i pokrytej folią tłumiącą. 
Dzięki użyciu specjalnego włókna mineralnego można było 
obejść się bez dodatkowej konstrukcji podtrzymującej, co 
poprawiło parametry redukcji hałasu. 
 W sumie 15 monterów z firmy KaeFeR pracowało na  
terenie budowy między sierpniem 2009 a kwietniem 2010 r. 
Założyli oni izolację na powierzchni 6 500 m2.

Przyjazny dla środowiska dzięki połączeniu ciepła i energii

WIEŻOWIEC obszar pomiędzy Caffamacherreihe, Dammtor-
wall, Valentinskamp oraz budynkiem emporio tower będącym 
obecnie w budowie to jedna z najlepszych lokalizacji w Ham-
burgu. Prace związane są z renowacją całego trzonu dawnej 
siedziby Unilever, która została wpisana na listę zabytków, oraz  
z dobudową dwóch kondygnacji. Po zakończeniu remontu  
w budynku emporio tower będą się mieścić biura, apartamen-
ty oraz hotel.
 Firma KaeFeR technik und Service GmbH z Monachium 
na zlecenie Hochtief, głównego wykonawcy, instaluje cały sys-
tem wentylacji. Między grudniem 2009 r. a majem 2011 r. na 
24-piętrowym budynku ma zostać zamontowanych w sumie  
19 urządzeń wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, urządzenia 
chłodnicze oraz urządzenia wentylacji wymuszonej dla całego 
drapacza chmur. technicy KaeFeR montują m.in. 1 100 klap 
przeciwpożarowych, ponad 4 000 regulatorów przepływu oraz 
14 000 m2 ocynkowanych rur. 
 Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budynek, hotel 
oraz podziemny parking i teren będą gotowe do listopada  
2011 r.

Wspaniała atmosfera przy budowie Emporio Tower
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SIŁA W LICZBACH  Nazwa tripower oznacza pomyślną strategię 
przeprowadzania projektów zakrojonych na duża skalę w elektrow-
niach. W 2007 r. KaeFeR industrie GmbH, aby sprostać wymaganiom 
rynku, wzmocnił swój potencjał, współpracując ze strategicznymi part-
nerami. Decyzję podjęto ze względu na jednoczesne ogłoszenie kilku 
ważnych przetargów w elektrowniach.
 od czasu powstania konsorcjum tripower odnosi liczne sukcesy.  
tworzą je firmy: BoHle isoliertechnik GmbH, thyssenKrupp Xervon 
GmbH oraz KaeFeR industrie GmbH. Do tej pory konsorcjum 
zakończyło projekty na terenie elektrowni w Walsum i Boxberg  
z sumą 150 000 m2 założonej izolacji. Wszystkie prace montażowe 
zostały wykonane przez firmę KaeFeR Sa z Polski, która w szczy-
towych momentach kontraktu zapewniała usługi ponad 400 monterów 
na dwóch projektach.

 W 2010 r. przyszedł czas na elektrownię w Datteln. Następne  
w kolejności będą bliźniacze bloki elektrowni w Moorburgu razem  
z instalacją elektro-filtrującą. Łączna wartość projektu dla całego 
konsorcjum wynosi ponad 80 milionów euro.
 Wejście w ten sektor rynku umożliwiło KaeFeR industrie GmbH 
zdobycie ważnej pozycji  na rynku - zarówno jako samodzielnej firmie, 
jak i jako partnerowi konsorcjum. 
 Według Helmuta Hechta, dyrektora zarządzającego, przyszłość 
KaeFeR industrie GmbH jest związana zarówno z kontynuacją 
działalności konsorcjum, jak i ze współpracą z BoHle. Dyrektor  
planuje również rozszerzenie interesów na region europy Środkowej 
m.in. na Norwegię, Finlandię, austrię, kraje Beneluksu, Niemcy, Danię  
i Szwajcarię. Chce też skoncentrować się na urządzeniach 
ograniczających emisję Co2.

Tripower - trójstronne konsorcjum 
działa

REMONT KAPITALNY  ostra zima w 2010 r. utrudniła życie 
monterom na terenie rafinerii ropy naftowej w oberhein  
(MiRo). Byli oni jednak w stanie dobrze wykorzystać czasowe 
zamknięcie obiektu, by zgodnie z najwyższymi standardami 
bezpieczeństwa przeprowadzić rozległe prace izolacyjne.
 W 2009 r. KaeFeR industrie GmbH podpisał długo-
terminową umowę z MiRo. Dotyczyła ona prac izolacyjnych 
podczas okresów konserwacji oraz szczególnych działań pod-
czas zamknięcia rafinerii. W rezultacie KaeFeR wynajął nowe 
pomieszczenia w Karlsruhe wraz z warsztatem  
i magazynem. Przeprowadzka była opóźniona z powodu  
generalnego remontu, który najpierw musiał zostać  
zakończony.
 W lutym 2010 r. MiRo zamknął wszystkie instalacje  
przetwarzania. Zostały one opróżnione, wyczyszczone,  
sprawdzone, naprawione i certyfikowane przez tÜV. Wymiana 
kolumny instalacji destylacji ropy okazała się dużym  
wyzwaniem. Nowa kolumna ma średnicę 6 m i wysokość 23 m, 
waży 200 ton i może być zamontowana tylko przy użyciu  
specjalnego ciężkiego dźwigu, który opuści ją na miejsce  
milimetr po milimetrze. Prace izolacyjne zostały  
przeprowadzone przez techników KaeFeR, którzy wykonywa-
li również mnóstwo innych zadań. W niektórych momentach na 
miejscu pracowało ponad 100 osób. Pogoda była niesprzyjająca, 

od rozpoczęcia remontu, pracom na rusztowaniach 
towarzyszyły opady śniegu i oblodzenia.
 Bezpieczeństwo pracy było dla nas priorytetem. Specjalna 
koncepcja bezpieczeństwa z instrukcjami i specjalistami  
ds. BHP sprawiła, że remont odbył się bez wypadków.  
Po zakończeniu kontraktu KaeFeR mógł w końcu w sierpniu 
przenieść się do swoich nowych warsztatów. 

MiRO - test rafinerii
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MNIEJ GAZU KLIMATYCZNEGO  Ciepło odpadowe pochodzące 
z produkcji nawozów było dotychczas marnowane, obecnie 
używane jest do ogrzewania szklarni. Dzięki temu do atmosfe-
ry wydalane są mniejsze ilości gazu klimatycznego, przy jedno-

czesnej oszczędności pieniędzy.
 Jest to możliwe dzięki wzorcowemu projektowi ochrony 
środowiska norweskiej Grupy Yara, jednego ze światowych 
producentów nawozów. Przez ponad 80 lat obsługiwał  
on zakład produkcyjny niedaleko miasta terneuzen w Holandii. 
obecnie w ramach dużego projektu ochrony środowiska ciepło 
odpadowe wykorzystuje się do ogrzewania znajdujących się  
w niedalekiej odległości szklarni. oznacza to, że roczna emisja 
ponad 70 000 ton Co2 może zostać ograniczona. operatorzy 
szklarni oszczędzają również 52 miliony m3 gazu ziemnego, 
który potrzebny byłby im do ogrzania obiektu. Firma KaeFeR  
Nederland B.V. była częścią zespołu budującego rejonowy 
ciepłociąg, dostarczyła  również rusztowania.
 Kolejny kontrakt przeprowadzony pod kierownictwem  
KaeFeR industrie GmbH w Bremie dotyczy rozległych prac 
izolacyjnych na budowie tureckiego zakładu produkującego 
mocznik. Nowy obiekt będzie największą tego rodzaju 
placówką, produkującą 3 500 ton roztworu mocznika dziennie. 
Zakład ma rozpocząć działalność w 2011 r.

Yara Sluiskil - inteligentne projekty chronią środowisko

ZESPOŁY KAEFER PRACUJĄ BEZ WYTCHNIENIA  energia 
jądrowa pokrywa 75% zapotrzebowania Francji na energię 
elektryczną. Jak dotąd jest to najwyższa wartość na świecie  
- z wyjątkiem litwy, która może pochwalić się podobnym wy-
nikiem.  optymalizacja izolacji oraz eliminacja słabych punktów, 
które są przyczyną strat energii, to jedne z najważniejszych 
czynników wpływających na rentowność elektrowni jądrowych. 
KaeFeR WaNNeR nieustannie zwiększa swój udział w tym 
rynku. electricité de France (eDF), największa firma  
energetyczna na świecie, podpisała niedawno drugi kontrakt 
na usługi zintegrowane z konsorcjum, w którego skład wchodzą 
KaeFeR WaNNeR, oRYS, eiffel i aReVa NP.
 Projekt obejmuje wymianę generatorów pary w elektrow-
ni jądrowej Bugey niedaleko lyonu. Starzejące się elementy 
generatorów pary powodują straty energii, które mają  
niekorzystny wpływ na wydajność elektrowni. Firma KaeFeR 

WaNNeR jest odpowiedzialna za izolację, rusztowania  
i ochronę przed promieniowaniem. Projekt ten jest największym 
we Francji kontraktem na świadczenie usług serwisowych. 
obejmuje on 100 ton materiałów do konstrukcji rusztowań,  
100 ton mat ołowianych do ochrony biologicznej,  
1 300 m2 nowej izolacji, 2 000 godzin prefabrykacji oraz  
30 000 godzin montażu na miejscu. Zmobilizowano około  
100 techników do pracy na trzy zmiany - siedem dni w tygo-
dniu.
 Cała ta procedura pozwala electricité de France (eDF) na 
znaczny wzrost wydajności w należących do niej elektrowniach 
jądrowych. Zaangażowanie w realizację tego projektu, 
umożliwia KaeFeR WaNNeR wyeksponowanie kompetencji, 
które wyróżniają ją na tle konkurencji.

Większa wydajność elektrowni jądrowych

UDANA WSPÓŁPRACA   Dobre wykonanie przynosi korzyści. Cztery 
lata temu KaeFeR Belgia podpisał umowę ramową z firmą energetyczną 
electrabel. obejmowała ona montaż rusztowań oraz izolacji dla  
elektrowni jądrowych w tihange i Doel, jak również dla wszystkich 
elektrowni konwencjonalnych znajdujących się w innych częściach kra-
ju. Udana współpraca pomiędzy KaeFeR België N.V. a KaeFeR  
WaNNeR zaowocowała przedłużeniem umowy serwisowej po wygra-

nej w ogólnokrajowym przetargu.
 W codziennej pracy, największym wyzwaniem dla całego zespołu 
są rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa. KaeFeR Belgia  
i KaeFeR WaNNeR specjalnie przeszkoliły swoich pracowników  
i bardzo skrupulatnie przygotowały załogę do pracy w elektrowniach. 
Profesjonalne podejście jest podstawą do nawiązania stabilnych  
i długotrwałych relacji z electrabel.

Przedłużenie umowy ramowej
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CIĘŻKA ZIMA  82 miliony baryłek ropy pod kadłubem - po 
ponad dwóch latach pracy i 1,2  miliona przepracowanych  
roboczogodzin jeden z największych projektów KaeFeR  
eNeRGY stał się rzeczywistością. W czerwcu 2010 r. platforma 
Gjøa została odholowana na morze. Dzięki częściowo zanurzo-
nej platformie wiertniczej oraz pięciu odwiertom podmorskim, 
nowy obszar Morza Północnego został udostępniony do 
eksploatacji ropy i gazu. Zasoby bilansowe platformy Gjøa  
to 82 miliony baryłek ropy naftowej i kondensatu oraz  
ok. 40 miliardów m3 zwykłego gazu.
Gaz będzie transportowany do St Fergus w Szkocji, z kolei 
ropa naftowa zostanie przesłana rurami do obsługiwanej przez 
Statoil rafinerii Mongstad w Norwegii. Statoil będzie obsługiwał 
platformę Gjøa na etapie rozwoju, natomiast w momencie 
rozpoczęcia produkcji zostanie ona przekazana GDF Suez e&P 
Norge, co powinno nastąpić pod koniec 2010 r.
KaeFeR eNeRGY rozpoczął prace przy projekcie w zimie  
2008 r. Większość została ukończona do czerwca 2010 r. - dzień 
przed tym, jak platforma opuściła stocznię aker Solutions  
w Stord. Pomimo wczesnego rozpoczęcia robót, większość  

z nich zostało przeprowadzonych ostatniej zimy. Projekt 
obejmował szeroki zakres zadań: usługi inżynieryjne, planowa-
nie, zakup, rusztowania, ochronę powierzchni i ochronę 
przeciwpożarową, architekturę i izolację. Nawet gdy platforma 
będzie się znajdowała na morzu, firma KaeFeR eNeRGY wciąż 
będzie świadczyła usługi serwisowe w zakresie izolacji  
i ochrony powierzchni.
W trakcie prac nad platformą Gjøa pojawiały się także  
przeszkody. Wyjątkowo długa, obfitująca w opady śniegu zima 
stawiała wykonawców projektu przed różnymi wyzwaniami. 
Kiedy wreszcie nastała wiosna, trzeba było przełożyć odholo-
wanie platformy. „W trakcie prac nad projektem Gjøa musieliśmy 
sobie radzić z wieloma nieprzewidzianymi niedogodnościami“ 
- donosił Statoil.
„Jak na razie poradziliśmy sobie ze wszystkimi wyzwaniami bez 
opóźnienia uruchomienia platformy, które było zaplanowane 
na czwarty kwartał 2010 r. Wystawia to pozytywne świadectwo 
ludziom pracującym przy projekcie, jak również wskazuje na 
konieczność zatrudniania wykwalifikowanych specjalistów, 
zarówno w Statoil, jak i u naszych dostawców”.

Platforma Gjøa gotowa do pracy
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ROZWÓJ BIZNESU  Coraz trudniej znaleźć nowe źródła energii 
na lądzie, dlatego też przemysł naftowy i gazowy coraz częściej 
koncentruje swoją działalność na morzu. W takich warunkach 
praca jest cięższa, jednak zwiększone zapotrzebowanie na 
energię i rosnące ceny sprawiają, że wysiłek się opłaca.
 W ostatnich latach firma KaeFeR stała się poważnym 
konkurentem na tym rynku. aby w pełni wykorzystać swoje 
możliwości, w zeszłym roku założono offshore Division. Craig 
Rose, wysokiej klasy specjalista, został wybrany na stanowisko 
dyrektora generalnego. W ciągu roku podjęto wiele nowych 
inicjatyw, z czego niektóre udało się już zrealizować.
 Do tej pory działalność firmy KaeFeR w obrębie offshore 
była zlokalizowana głównie w pięciu krajach: australii,  
Kanadzie, Hiszpanii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. KaeFeR 
eNeRGY w Norwegii zdobył niedawno kontrakt w obszarze 
offshore na świadczenie usług serwisowych dla Statoil  
o wartości 600 milionów euro.
 Craig Rose nie koncentruje się jednak głównie na krajach, 
które mają już ustaloną pozycję w przemyśle. „Nasza uwaga 

skierowana jest na przyszły rozwój biznesu” - stwierdza. Celem 
jest promowanie kompetencji firmy KaeFeR w dziedzinie  
offshore w innych krajach o wysokim potencjale rynkowym.
 Jednym z kroków w tym kierunku było nabycie firmy  
isobrasil, ponieważ Rose przewiduje znaczne inwestycje 
międzynarodowe w przemysł offshore w Brazylii w ciągu kilku 
kolejnych lat. obecnie KaeFeR zajmuje dogodną pozycję, żeby 
stać się ważną częścią tego dobrze rokującego rynku. Z kolei 
w innych krajach KaeFeR zaczął podpisywać umowy  
o współpracy oraz rozpoczął przedsięwzięcia z lokalnymi 
przedsiębiorstwami.
 Rose i jego zespół mają siedzibę w teesside w Wielkiej 
Brytanii. We wrześniu 2010 r. zostało otwarte również biuro 
regionalne w aberdeen, aby zapewnić usługi dla przemysłu 
offshore w Szkocji. Struktura offshore Division w przyszłości 
może zostać zmieniona tak, aby dostosować się do przewidy-
wanego wzrostu.

Offshore Division przygotowany na zdobycie nowych rynków

KONTRAKT OFFSHORE NA ŚWIADCZENIE 
USŁUG SERWISOWYCH Kiedy Statoil ogłosił 
przetarg na nowe kontrakty w zakresie izolacji, 
rusztowań, ochrony przeciwpożarowej i reno-
wacji powierzchni na całkowitą kwotę  
1,5 miliarda euro, o realizację tych robót toczyła 
się ostra konkurencja. W celu zróżnicowania 
swojej bazy dostawców i utrzymania jakości, 
Statoil ostatecznie zdecydował się zlecić  
prace czterem różnym dostawcom.  
KaeFeR eNeRGY z Norwegii otrzymał  
największą część prac - kontrakt o wartości 

przekraczającej 600 milionów euro na okres 
ośmiu lat. Pierwsze cztery lata kontraktu będą 
identyczne, po nich nastąpią kolejne dwa dwu-
letnie etapy. aby wykonanie takiej ilości prac 
było możliwe, KaeFeR eNeRGY planuje 
stworzyć ponad 400 nowych miejsc pracy  
w ciągu kolejnych lat. 
 Prace konserwatorskie dla Statoil będą 
przeprowadzane na dziewięciu różnych platfor-
mach wiertniczych - Statfjord a/B/C, troll 
a/B/C, Kristin i Åsgard a/B oraz w rafinerii 
Mongstad. Co więcej, różne biura KaeFeR 

eNeRGY w Norwegii będą odpowiedzialne za 
zarządzanie, planowanie i prace inżynieryjne. 
 Umowa ta jest kamieniem milowym  
w rozwoju offshore Division. Należy ona do 
najbardziej obszernych kontraktów na 
świadczenie usług serwisowych w historii Gru-
py KaeFeR i jest dowodem na to, że klienci 
cenią jakość, którą dostarczamy. Jednocześnie 
doskonale wpisuje się ona w strategię firmy, 
która koncentruje się na Kompletnych 
Rozwiązaniach izolacyjnych.

Umowa ramowa z firmą Statoil - KAEFER ENERGY pokonuje konkurencję

POMIESZCZENIE IZOLUJĄCE HAŁAS I SPAWAL-
NIA  Na platformach offshore jednoczesna mak-
symalizacja bezpieczeństwa i wydajności może 
przysporzyć wielu kłopotów. KaeFeR eNeRGY  
z Norwegii oferuje obecnie dwa produkty, które 
zwiększają wydajność bez negatywnego wpływu 
na zasady BHP: pomieszczenie izolujące hałas  
i spawalnię.
Pomieszczenie izolujące hałas - „eNeR-
GY Sonic Barrier P” - przychodzi z pomocą  
w sytuacjach, gdy zwykła ochrona słuchu nie wystarcza.
 W przypadku niektórych poziomów 
hałasu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  
w wielu krajach zezwalają pracownikom na 
spędzanie określonej ilości czasu w ciągu 
dnia w niesprzyjających warunkach. „eNeRGY  
Sonic Barrier P” znacznie obniża poziom decybeli. 
Składa się  ono z poduszek tłumiących hałas, któ-
re można łatwo zamontować w celu ochrony przed 
otaczającymi źródłami hałasu. Rozwiązanie to można 
zastosować w całkowicie zamkniętym środowisku lub 

jako pojedynczą ścianę akustyczną w sytuacji, gdy 
istnieje potrzeba tymczasowego zmniejszenia hałasu.  
Pomieszczenie można otworzyć z każdej stro-
ny, co umożliwia łatwe wchodzenie i wy-
chodzenie. System otrzymał nagrodę 
BHP Statoil w Statfjord late life Project  
i od tamtej pory jest regularnie stosowany.
 Spawalnia to korzystne rozwiązanie 
pozwalające na przeprowadzanie niebezpiecznych 
czynności, takich jak spawanie, wypalanie, szlifo-
wanie oraz piaskowanie w obszarach o ograniczo-
nym dostępie. W normalnych warunkach takie pra-
ce wymagają wstrzymania produkcji ze względów 
bezpieczeństwa. Jest to również doskonałe rozwiązanie 
pozwalające utrzymać temperaturę otoczenia przy 
pracach malarskich i izolacyjnych. Pomieszczenie jest 
łatwe w montażu, może zostać wyposażone nawet  
w wykrywacz gazu.
 obydwa produkty można nabyć również 
za pośrednictwem innych oddziałów KaeFeR lub 
zewnętrznych firm.

Gdy ochrona słuchu nie jest wystarczająca
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ARCHITEKTURA I HVAC  Renowacja 
obiektu, w którym na niewielkiej po-
wierzchni mieszka i pracuje razem duża  
liczba osób, zawsze stanowi wyzwanie. 
Jest to tym trudniejsze, jeśli taki remont 
przeprowadzany jest na morzu. KaeFeR 
eNeRGY w Norwegii udowodnił, że  
posiada wysokie kwalifikacje 
umożliwiające realizację poważnych pro-
jektów offshore w zakresie renowacji  
i modernizacji obiektów usytuowanych 
na morzu. obecnie firma wykonuje 
również badania architektoniczne i pra-
ce z zakresu HVaC (ogrzewania, wentyl-
acji i klimatyzacji), rozszerzając zakres 
usług w dziedzinie wyposażenia wnętrz 
dla przemysłu naftowego i gazowego.
Największe pojedyncze przedsięwzięcie 
architektoniczne firmy KaeFeR eNeRGY 
jest obecnie realizowane na platformie 
Snorre a. latem 2010 r. na platformie 

pracowało 60 monterów konstrukcji  
architektonicznych, hydraulików i elek-
tryków z firmy KaeFeR. Do października 
zamontowali oni 90 nowych łazienek,  
16 nowych, pojedynczych kabin i ponad 
400 m2 nowych podłóg.
aby zapewnić maksymalny okres 
użytkowania platformy do 2028 r.,  
zmodernizowano instalację słodkiej  
wody, zastępując miedź bardziej 
trwałymi materiałami. Rury kanalizacyj-
ne poniżej pomieszczeń mieszkalnych 
zostały odnowione za pomocą systemu 
wewnętrznych warstw izolacyjnych.  
ta metoda pozwoliła uniknąć trudnych  
i niebezpiecznych prac na otwartym 
morzu. Jest to nowa technologia  
w dziedzinie offshore, która w przypad-
ku Snorre a okazała się skuteczna.  
Kolejny moduł mieszkalny ma zostać  
odnowiony latem 2011 r. przy podobnym 

nakładzie pracy.
Poza renowacją i modernizacją KaeFeR 
eNeRGY wszedł także na rynek badań 
architektonicznych. Przez ostatnie dwa 
lata udało się zbudować świetny zespół, 
który promował i świadczył tego rodzaju 
usługi. W tym roku KaeFeR eNeRGY 
wykonał badania i raporty dla  
projektów na następujących instalacjach 
przybrzeżnych: oseberg a, Njord B, 
Sleipner a, Snorre a i Petrojarl Foinaven.
ostatnim, zapoczątkowanym oficjalnie 
jesienią 2010 r., obszarem biznesu  
w dziale architektonicznym jest HVaC. 
Początkowo usługa ta będzie prezen-
towana jako część multidyscyplinarnej 
oferty usług architektonicznych firmy 
KaeFeR, jednak zakłada się, że będzie 
dalej rozwijana zgodnie z potrzebami 
rynku.

Wyposażenie wnętrz na wyższym poziomie

PERFEKCJA NA CZAS  Presja czasu była 
ogromna, kiedy KaeFeR Qatar rozpoczął 
17 marca 2010 r. prace w zakresie ochro-
ny powierzchni na platformach  
Dol 1 i Dol 2 należących do firmy  
Dolphin energy. Załoga miała tylko  
82 dni na ukończenie całego projektu. 
Na czas prowadzenia prac nie przerwano  
produkcji, jednak napięty harmonogram 
kontraktu sprawiał, że tego nie odczu-
wano. 
 KaeFeR był odpowiedzialny za 
całość prac związanych z oczyszczeniem 
i pomalowaniem struktur platformy, 
włącznie z lądowiskiem dla helikopterów 
i instalacjami produkcyjnymi  
o decydującym znaczeniu. Na potrzeby 
prac na wysokości metodą dostępu lino-
wego, wynajęty został doświadczony 
podwykonawca - firma Megarme, ta sa-
ma, której powierzono czyszczenie 
najwyższego wieżowca na świecie, „Burj 
Khalifa” w Dubaju. 
Prace prowadzone na powierzchni  
13 000 m2 zostały ukończone w terminie. 
Największym osiągnięciem KaeFeR  
Qatar była punktualna i bezbłędna mo-
bilizacja zasobów, włączając w to 
urządzenia, maszyny, części zamienne, 
towary konsumpcyjne oraz materiały do 

konstrukcji rusztowań. Mimo tego, że po 
raz pierwszy wykonywaliśmy tego  
rodzaju prace, udało nam się sprostać 
wszystkim wyzwaniom. Klient, Dolphin 
energy, chwalił solidność, jakość  
i statystyki bezpieczeństwa firmy  
KaeFeR. 
Platformy Dol 1 i 2 pompują gaz ze 
studni gazowych do zakładów na lądzie, 
gdzie następnie zostaje on przetworzo-

ny. Dolphin energy wciąż współpracuje  
z firmą KaeFeR w zakresie utrzymywa-
nia swoich platform w doskonałym sta-
nie. Niedługo po ukończeniu malowania, 
przeprowadzono coroczne prace ser-
wisowe. W 2011 r. przewidywane jest 
znaczne wstrzymanie produkcji  
w celu przeprowadzenia szeroko zakro-
jonego remontu.

Dolphin Energy docenia ochronę 
powierzchni
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TRANSFER WIEDZY Wiele regionów,  
w których działa firma KaeFeR, ma duży 
potencjał w przemyśle naftowym i ga-
zowym offshore. Czynnikiem, który ha-
muje ich rozwój, są problemy w zdobyciu 
wiedzy praktycznej oraz doświadczeń na 
tym szybko zmienia-jącym się rynku. 
Nowy Dział offshore firmy KaeFeR za-
pewni rozwiązania, które pozwolą na 
szybkie wejście w te obiecujące obszary 
biznesu - umowy współpracy i tworzenie 
spółek joint venture z regionalnymi part-
nerami.
 Wspólne przedsięwzięcia opierają 
się zazwyczaj na modelu, w którym  
KaeFeR offshore posiada 51% udziałów,  
a firma lokalna 49%. „Zapewniamy  

wsparcie marketingowe, doświadczenie, 
technologię i wykwalifikowanych ludzi” 
- wyjaśnia Craig Rose, dyrektor Działu 
offshore. „Nasi partnerzy użyczają 
swoich firm jako platform dla biznesu. 
Ponadto dostarczają lokalne zasoby  
i miejscowych pracowników“. 
 Pierwsza umowa dotycząca 
współpracy została podpisana  
z oddziałem w Meksyku. KaeFeR  
offshore tylko wspierał lokalne działania, 
dlatego też KaeFeR Mexico miał 70% 
udziałów. Pierwsza umowa ramowa 
oparta na modelu 51/49 została podpi-
sana 1 września 2010 r. z KaeFeR Mid-
dle east. Są plany, aby rozszerzyć ją  
na inne regiony, włączając w to basen  

Morza Kaspijskiego. Nabycie isobrasil  
w ameryce Południowej również wiąże 
się z działalnością w obszarze offshore.
 Umowy o współpracy będą 
obejmować różne działania. oprócz 
usług izolacyjnych KaeFeR offshore ofe-
ruje także wynajem pracowników  
i zakwaterowanie. istnieje również 
możliwość bliskiej współpracy z Działem 
Przemysłu Stoczniowego w przypadku 
realizacji zleceń dla tych samych  
klientów. Craig Rose z niecierpliwością 
czeka na wzmożoną aktywność w tych 
obszarach w najbliższych kilku latach.

Współpraca zapowiedzią dużych możliwości

Spójna ekspertyza w dziedzinie ochrony powierzchni

PRZEJĘCIE JEST OPŁACALNE  Dział ochrony powierzchni fir-
my KaeFeR eNeRGY szybko staje się bardzo ważny dla  
klientów i dla samej Grupy KaeFeR. Zespoły w Verdal  
i trondelag w Norwegii odegrały kluczową rolę w zdobyciu 
kontraktu na wiele milionów euro z firmą Statoil. KaeFeR 
eNeRGY powierzono znaczną część prac z zakresu iSS  

(izolacji, rusztowań i ochrony powierzchni) na platformach 
morskich i w obiektach na lądzie. Dział ochrony powierzchni 
będzie pomagał w wykonywaniu i koordynacji zadań.
 Sukces ten wiąże się z nabyciem firmy Chriger aS  
w trondelag, która w 2007 r. została połączona z KaeFeR 
eNeRGY. Główni klienci pochodzą z Verdal, gdzie w grudniu 
2006 r. otwarto nowy obiekt produkcyjny. Składa się on  
z 600 m2 powierzchni produkcyjnej oraz 250 m2 powierzchni 
serwisowej przeznaczonej do ochrony powierzchni i biernej 
ochrony przeciwpożarowej. 
 Zespół KaeFeR eNeRGY z Verdal świadczy usługi dla firm  
w środkowej i północnej części Norwegii. Pozostali klienci 
zlokalizowani są w północno-zachodniej części Rosji. W Verdal 
pracuje obecnie ok. 30 pracowników. 
 W przyszłości oddział chce wprowadzić KaeFeR eNeRGY 
oraz całą Grupę na nowy poziom ochrony powierzchni.  
Biznesplan jest już gotowy, a jego ważny punkt stanowi  
inwestycja na początku 2011 r. w obiekt do nakładania  
zaawansowanych powłok lakierniczych.

PO RAZ PIERWSZY NA OTC  W teksasie wszystko jest większe.  
to banalne stwierdzenie znalazło swoje odzwierciedlenie w liczbie  
przedstawicieli z branży na Konferencji technologii offshore  
(otC - offshore technology Conference). 
 otC została zainaugurowana w 1969 r., obecnie jest 
najważniejszą konferencją branżową poruszającą temat rozwoju  
zasobów  offshore w dziedzinach wiercenia, eksploracji, produkcji  
i ochrony środowiska. Houston, miasto będące gospodarzem sympo-
zjum, od dłuższego czasu jest uznawane za nieoficjalną światową 
centralę offshore. Każdego roku spotkanie przyciąga około  
60 000 odwiedzających i 2 000 wystawców reprezentujących ponad  
110 krajów. Rok 2010 nie był wyjątkiem - w okresie od 3 do 6 maja 
prawie 73 000 odwiedzających potwierdziło swoje uczestnictwo. 
 Konferencja odbyła się w trudnym dla przemysłu  
energetycznego offshore czasie. Mimo że był to rekordowy rok dla 
otC, wypadek na platformie wiertniczej w Zatoce Meksykańskiej 
wpłynął na ogólny nastrój i atmosferę konferencji. Wszyscy byli jednak 

zdeterminowani, aby zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości. 
Program przewidywał sesje na temat odnawialnych źródeł energii, 
włączając w to energię wiatru i fal, która byłaby alternatywą  
w przyszłości.
 W tym roku KaeFeR po raz pierwszy brał udział w kon- 
ferencji otC jako wystawca. Dział offshore reprezentowali specjaliści  
z Norwegii, Kanady, Meksyku i Wielkiej Brytanii. Celem było nawiązanie 
kontaktów biznesowych oraz umocnienie relacji z klientami i dostaw-
cami. Grupa zaprezentowała swój nowy Dział offshore i jego ogrom-
ne możliwości międzynarodowej współpracy w tym sektorze 
przemysłu. 
 Wysiłek się opłacił. Po tym, jak ostatni odwiedzający opuścili 
wystawę, wszyscy zgodnie stwierdzili, że warto było zaangażować się 
w jej przygotowanie i że była ona ogromnym sukcesem. KaeFeR 
offshore zarezerwował już większe stoisko na przyszłoroczną 
konferencję, co umożliwi udział większej ilości krajów.

Międzynarodowa współpraca zaprezentowana podczas konferencji w Houston
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Duży, większy, „Oaza Mórz”
STATEK KOLOS  „Budujemy rzeczy nie-
samowite” - to motto Royal Caribbean 
Cruise line, którym kierowano się przy 
budowie statku „oaza Mórz” („oasis of 
the Seas”), który powstał w latach 
2007–2009 w stoczni StX europe  
w turku. Kiedy został on oddany do 
użytku, był największym i najdroższym 
statkiem na świecie. Również chrzciny 
były wielkim widowiskiem - aż siedem 
amerykańskich gwiazd ze świata filmu, 
show-biznesu i sportu otrzymało 
zaszczytną rolę „matki chrzestnej“  
i nadało imię statkowi. 
 Jednym z najważniejszych spe- 
cjalistów z zakresu wyposażenia wnętrz 
pracujących w stoczni był KaeFeR oy. 
Fińscy stoczniowcy i monterzy weszli na 
pokład, aby dokończyć tę ogromną 
inwestycję. Do ich zadań należała praca 
nad kilkoma kafejkami i restauracjami, 
Galerią Parkside i sklepem. Praca nad 

solarium o powierzchni 4 500 m2 okazała 
się prawdziwym punktem kulminacyj-
nym. 
 Solarium na pokładzie 15. i 16. to 
całkowita nowość dla przedsiębiorstwa 
żeglugowego. Pasażerowie mogą  z nie-
go spoglądać na mostek kapitański 
znajdujący się pod nimi. Kilka wirów 
wodnych, olbrzymi basen, bar i strefa 
gastronomiczna zostały terminowo zbu-
dowane i zainstalowane przez KaeFeR 
oy. Nawet najbardziej wymagający 
pasażerowie, szukający niezrównanego 
komfortu i wygody, będą z przyjemnością 
spędzać czas w tej oazie spokoju i relak-
su.

„oaza Mórz”

Miejsce rejestracji:                    Bahamy
Miejsce budowy:                StX europe,
                                     turku, Finlandia
Dziewiczy rejs:           5 grudnia 2009 r.
Masa:                               225 282 BRt 
                               (ton rejestrowych brutto)

Długość:                                      360 m
Szerokość:                                     65 m
Zanurzenie:                                   9,1 m
Prędkość:                           22,6 węzłów    

 (prędkość podróżowania)

liczba pokładów pasażerskich:          16
liczba wind pasażerskich:                 24
liczba sterów strumieniowych
(każdy o mocy  7 500 KM):                 4
liczba pasażerów                         6 296
Załoga:                                         2 165    

                                   (sponad 65 krajów)

liczba prywatnych kabin:             2 706

Dwa promy typu Ropax: stal do stali i ciężki cios!
WISMAR/WARNEMÜNDE to proste  
powiedzenie odnosi się do tego bardzo 
niezwykłego zamówienia. Dwa statki typu 
Ropax wybudowane dla Stena line ustano-
wiły rekord świata jako dwa największe pro-
my, które kiedykolwiek zbudowano. 
Zamówienie na wyposażenie wnętrza typu 
„stal do stali”, które otrzymaliśmy w 2008 r., 
jest również rzadko spotykane, ze względu 
na rozmiar. Kłopoty, które mieliśmy w 2009 r. 
z powodu tego ogromnego projektu, kiedy 
Wadan Yards, nasz ówczesny klient, 
zbankrutował, były dla nas ciężkim ciosem, 
jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyli 
specjaliści z KaeFeR zajmujący się 
wyposażeniem statków.

 okazało się jednak, że szczęśliwe 
zakończenia nie zdarzają się wyłącznie  
w filmach, lecz także w życiu. Po czterech 
stresujących miesiącach, w październiku 
2009 r., nadzorca sądowy powołany  
w związku z postępowaniem upadłościowym 
potwierdził zamówienie. Wraz z pięcioma 
podwykonawcami, starannie dobranymi do 
realizacji tego wyjątkowego kontraktu oraz 
przy zaangażowaniu 150 pracowników, 
mogliśmy kontynuować prace, z których  
20% ukończono zanim zdarzyła się „katastro-
fa”. W tym czasie nazwę doków w których 
prowadzono prace, zmieniono na Nordic 
Yards. 
 obydwa statki ukończono w 2010 r.  

i oddano do użytku odpowiednio w maju i we 
wrześniu. Każdy z nich ma 240 metrów  
długości, 5 500 metrów bieżących parkingu 
dla przyczep oraz miejsce dla 1 200 pasa-
żerów - wszystkie te wartości ustanowiły 
nowe rekordy. Poprzedni rekordzista mógł 
pomieścić tylko 900 gości. Zainstalowano 
600 kabin dostarczonych z Finlandii, utwo-
rzono wszystkie połączenia, ukończono  
restauracje i korytarze, zamontowano klatki 
schodowe oraz pokład 9. wraz ze strefami 
ogólnodostępnymi. Po zakończeniu prac, 
nasz kierownik projektu, jako pierwszy 
przyznał, że wszyscy wykonawcy byli nie tylko 
dumni z oddania tych dwóch statków, ale  
odczuli również ulgę. 

PRZeMYSŁ StoCZNioWY
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Nowości z KAEFER na targach przemysłu stoczniowego 2010

WYBITNI GOŚCIE I NOWE PRODUKTY  24. Międzynarodowe targi 
Budowy i Wyposażenia Statków, Maszyn i technologii Morskich 
SMM w Hamburgu rozpoczęły się bardzo wytwornie. Sekretarz 
stanu Hans-Joachim otto z Federalnego Ministerstwa Gospodarki 
Niemiec złożył nam wizytę już pierwszego dnia i był pod wrażeniem 
różnorodności i struktury Grupy KaeFeR oraz działalności firmy 
związanej z przemysłem stoczniowym. Dwa dni później zaszczycili 
nas swoją wizytą Martin Günthner, Senator Gospodarki z Bremy, 
oraz Jörg Schulz, burmistrz Bremerhaven.
 Ponad 2 000 wystawców, którzy wzięli udział w targach, 
gościło ponad 50 000 odwiedzających. Statystyki te sprawiają,  
iż są to najważniejsze targi przemysłu morskiego. Podczas spotka-
nia zaprezentowaliśmy pełen zakres usług KaeFeR Schiffsausbau 
GmbH i jego zagranicznych filii, a także  nasze najnowsze osiągnięcia.
 Jednym z przykładów jest kurtyna przeciwpożarowa, wynik 
owocnej współpracy z effertz-tore, naszym partnerem, która 
uzyskała już międzynarodowy certyfikat dla budownictwa 
okrętowego. tkanina z włókna szklanego/stali nierdzewnej ma  
zaledwie 0,7 mm grubości, ale potrafi wytrzymać 90 minut testu 
ogniowego w temperaturze 945 0C! Z kolei nasz system oświetlenia 
ambiMar®, opracowany przy współpracy z BonHora, oparty na 
zasilaniu dwunapięciowym 230/115 V, wykorzystuje podzespoły 
elektroniczne do przełączania oraz kontroli sygnałów jednocześnie,  
co umożliwia zmniejszenie ilości okablowania o maksymalnie 50%. 
to rozwiązanie pozwala na redukcję kosztów i większą łatwość 
użytkowania! 
 atrakcje o charakterze technicznym w hali 5, m.in. przejrzysta, 
dostępna ekspozycja oraz ciągłe prezentacje wyświetlane na trzech 
dużych płaskoekranowych telewizorach, umożliwiły naszemu 
zespołowi prowadzenie dyskusji, rozmowy z klientami oraz 
nawiązywanie nowych kontaktów.  Pracownicy KaeFeR Schiffsaus-
bau byli bardzo zadowoleni ze swojego uczestnictwa w wystawie.

„Norwegian Epic” - niezwykły statek

LUKSUS I INNOWACJA NA MORZU  
Mowa o nowym i zarazem największym 
statku wycieczkowym z Norwegian 
Cruise lines (NCl). „Norwegian epic” 
obecnie zajmuje drugie miejsce  
w światowym rankingu statków wycie-
czkowych. Pomieści on 4 100 pasażerów, 
ma długość 320 m i wysokość  
19 pokładów. Jedną z jego atrakcji jest 
pomysłowy układ pomieszczeń z poje-
dynczymi kabinami, przestronnymi ka-
binami rodzinnymi i mnóstwem innych 
innowacji, np. zamiast głównej jadalni 
stworzono 20 małych restauracji 
zaspokajających wszelkie wymagania.
 „Norwegian epic” został zbudowa-
ny w okresie od października 2007 r. do 

czerwca 2010 r. w stoczniach StX euro-
pe w St Nazaire we Francji. KaeFeR 
WaNNeR Shipbuilding rozpoczął 
realizację tego projektu latem 2008 r.  
i wszedł na pokład z zadaniem przepro-
wadzenia robót w trzech rozległych sek-
cjach. Pracę znajdowało tam średnio  
20 monterów, instalując ściany i sufity 
ze stali nierdzewnej, okapy, daszki, 
kafelkując podłogi w strefach gastrono-
micznych liczących 4 500 m2. Francuscy 
koledzy byli szkoleni i wspierani przez 
specjalistów z KaeFeR Schiffsausbau 
GmbH w Bremerhaven, którzy zaprojek-
towali system paneli. Monterzy  
z KaeFeR WaNNeR Shipbuilding byli 
także odpowiedzialni za izolację ogrze-

wania, wentylacji i klimatyzacji, jak 
również za izolację strukturalną na rufie 
statku. W okresie od października  
2008 r. do czerwca 2010 r. różne syste-
my izolacji montowało od 30 do 40 pra-
cowników.
 Nasi pracownicy wnieśli również 
duży wkład w wykończenie wnętrz  
w kabinach pasażerskich i kwaterach 
załogi obsługującej statek.

PRZeMYSŁ StoCZNioWY
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Hiszpańska Armada polega na KAEFER
MORSKA RÓŻNORODNOŚĆ Nieważne, czy chodzi o ochronę 
przeciwpożarową, czy też o przegrody izolacyjne, pokłady, 
rurociągi i systemy wentylacyjne lub izolację akustyczną - firma 
KaeFeR aislamientos jest zaangażowana w liczne projekty 
budowy okrętów dla Hiszpańskiej Marynarki Wojennej,  
a także dla marynarek wojennych innych krajów. Co więcej 
zakres usług firmy KaeFeR stale się poszerza. oprócz prac  
w zakresie izolacji konwencjonalnej, Grupa oferuje bogaty 
wachlarz usług w dziedzinie wyposażenia wnętrz.
 Przez ponad 40 lat zespół firmy KaeFeR był aktywny  
w stoczniach marynarki wojennej Navantia Puerto Real, Navan-
tia San Fernando i Navantia Cadiz w Zatoce Kadyksu. obecnie 
firma przeprowadza obszerne prace w zakresie izolacji  
i wyposażenia wnętrz na czterech statkach marynarki wojen-
nej. Statki klasy Buque de acción Marítima (BaM) mają 94 m 
długości, przez co są niewiele mniejsze od klasycznej korwety, 
ale za to większe od zwykłej łodzi patrolowej. Wyposażone są 
w lądowisko dla helikopterów i będą wykorzystywane między 
innymi jako przybrzeżne statki patrolowe. KaeFeR aislamien-
tos pracował nad tymi nowymi  obiektami od połowy 2009 r. 
Mają one zostać ukończone pomiędzy 2011 r. a końcem  
2012 r. Szeroko zakrojone prace w zakresie wyposażenia 
wnętrz obejmują ok. 1 400 m2 i są szczególnie trudne, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o izolację akustyczną. Pomieszczenia dla załogi 
znajdują się bardzo blisko maszynowni, przez co muszą być 
odpowiednio  wyciszone. Specyfika projektu stawia KaeFeR 
przed trudnymi decyzjami w doborze materiału izolacyjnego.
 W stoczniach Navantia Puerto Real powstają cztery 

przybrzeżne statki patrolowe oraz cztery statki do ochrony
wybrzeża dla Wenezuelskiej Marynarki Wojennej. KaeFeR 
dostarcza izolację systemów wentylacyjnych i rurociągów dla 
przybrzeżnych łodzi patrolowych, jak również izolację 
zimnochronną dla mniejszych statków do ochrony wybrzeża. 
Prace w zakresie izolacji zostały już ukończone na „Cantabrii” 
- statku dostawczym Hiszpańskiej Marynarki Wojennej. Przy 
długości 174 m jest to drugi co do wielkości statek w marynar-
ce wojennej. KaeFeR aislamientos był odpowiedzialny za 
izolację przegród, pokładów, chłodni i pomieszczeń składowych.
 Ponadto specjaliści zajmujący się przemysłem stocz-
niowym byli zaangażowani w odnowę fregat Santa Maria  
i Reina Sofia, jak również w usuwanie azbestu z lotniskowca 
„Principe de asturias”.
 Poza stoczniami w Zatoce Kadyksu, KaeFeR ma również 
dużo pracy w stoczni Navantia w Ferrol w Galicji. Prace izola-
cyjne na kwotę około 4 milionów euro zostały przeprowadzone 
na wielozadaniowym okręcie desantowym Hiszpańskiej  
Marynarki Wojennej, „Juan Carlos i”. Hiszpańscy monterzy 
pracują obecnie na dwóch statkach o podobnej konstrukcji 
przeznaczonych dla australijskiej Marynarki Wojennej. 
 Na koniec warto wspomnieć, że KaeFeR aislamientos 
pracuje także na czterech łodziach podwodnych, które są  
w trakcie budowy w stoczniach Navantia w Kartagenie nad 
Morzem Śródziemnym. KaeFeR jest odpowiedzialny za izolację 
termiczną oraz budowę chłodni. Cztery okręty podwodne typu 
S-80 są dumą Hiszpańskiej Marynarki Wojennej i mają zostać 
ukończone pomiędzy 2011 a 2014 r.

WITAMY Jego znajomość regionu i ludzi 
ustępuje miejsca tylko jego wiedzy praktycznej 
z zakresu przemysłu stoczniowego. Brend Ver-
hoeven pracuje w branży na Bliskim Wschodzie 
od 2003 r. Na studiach inżynierskich 
specjalizował się w silnikach okrętowych  
i urządzeniach napędowych. Posiada nie tylko 
odpowiednie umiejętności techniczne, ale bu-
duje również nowe relacje handlowe.  
ten 42-latek jest częścią naszego zespołu od 
lutego 2010 r., swoje obowiązki wykonuje tam 
gdzie dotychczas - w Zjednoczonych emira-
tach arabskich.
Witamy pana Verhoevena na pokładzie  

i jesteśmy zadowoleni z faktu, że udało nam się  
pozyskać nie tylko wspaniałego specjalistę, ale 
również osobę  znającą gospodarkę i kulturę 
Półwyspu arabskiego. Jak powszechnie  
wiadomo, priorytetem w tym regionie jest  
rozwijanie działalności nieopartej na ropie  
i gazie, nie tylko poprzez znaczące akwizycje 
w europie. odnosi się to również do przemysłu 
stoczniowego. Zjednoczone emiraty arabskie 
są aktywne w tym sektorze od połowy lat 
80-tych - budują szybkie promy oraz super 
jachty, statki marynarki wojennej i specjalnego 
przeznaczenia.
 od dłuższego czasu cieszymy się dobrą 

renomą w regionie jako firma oferująca izolacje 
przemysłowe. Współpracując ściśle z Działem 
offshore oraz mając wsparcie administracyjne 
z abu Dhabi, Bernd Verhoeven będzie pracował 
nad poprawą postrzegania przemysłu  
stoczniowego jako kluczowej działalności  
KaeFeR w tym ważnym rejonie ekonomicz-
nym, rozszerzając tym samym podstawę  
naszych działań w tym sektorze. Życzymy mu 
wielu sukcesów w realizacji planów   
i czekamy z niecierpliwością na pierwsze 
pomyślne wieści z Półwyspu arabskiego.

Bernd Verhoeven, nowy członek zespołu w Dziale KAEFER Shipbuilding
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PRZYSTĘPUJEMY DO DZIAŁANIA Cały świat szuka spo-
sobów na zwalczenie zmian klimatu i rosnących kosztów 
energii. izolacja, jeden z najbardziej efektywnych spo-
sobów na rozwiązanie obydwu problemów, jest niestety 
często niedostrzegany. Jak słusznie podkreślił Hans Bjørn 
Paulsrud z KaeFeR Construction aS z Norwegii podczas 
international Management Meeting w 2010 r., izolacja 
płaskiej powierzchni może zredukować stratę (lub  
przyrost) ciepła od 90 do 95%. Koszty dobrej izolacji 
często zwracają się w ciągu zaledwie kilku miesięcy. takie 
korzyści finansowe sprawiają, że jest to jedna  
z najtańszych technologii pozwalających ograniczyć emisję 
gazów wywołujących efekt cieplarniany.
 Klienci przemysłowi firmy KaeFeR czerpią ogromne 
korzyści z nowoczesnych rozwiązań izolacyjnych. Przemysł 
pochłania 26% energii wyprodukowanej na całym świecie 
i jest odpowiedzialny za 50% emisji Co2. Możliwości  
zmniejszenia obydwu tych wartości są ogromne. Profe-
sjonalna izolacja zakładu przemysłowego i maszyn jest 
zawsze rozsądnym posunięciem - zarówno pod względem 

ekonomii, jak i środowiska. Dla firmy KaeFeR oznacza to 
dużo pracy. Kopalne źródła energii oraz energia jądrowa 
będą nam  służyć jeszcze przez długi czas. Naszym zada-
niem jest zadbać o to, aby ich wykorzystanie było tak 
czyste i tanie, jak to tylko możliwe. W tym samym czasie 
na rynku bardzo szybko pojawiają się nowe źródła energii. 
Gaz biologiczny, energia wiatru, słoneczna i geotermiczna 
- wszystkie wymagają dobrej izolacji. Co więcej, wiele 
krajów eksperymentuje z projektami sekwestracji Co2 
(CCS), które również wymagają izolacji. Kolejną ciekawą 
koncepcją jest „budynek o zerowej emisji”, który szeroko 
wykorzystuje materiały funkcjonalne w celu regulacji tem-
peratury. Unia europejska ma zamiar promować budowę 
tego typu obiektów za pomocą nowej dyrektywy.
 to wszystko daje firmie KaeFeR mnóstwo możliwości 
wykorzystania „siły izolacji” w przyszłości. Dlatego też 
Hans Bjørn Paulsrud apelował podczas international  
Management Meeting: „Przystąpcie do działania już 
teraz!”.

Dzięki izolacjom ochrona klimatu staje się bardzo prosta

PRESTIŻOWY PROJEKT  agencja Praw Podstawowych Unii 
europejskiej mieści się we wspaniałym zabytkowym budynku 
na Schwarzenbergplatz w Wiedniu. Szczególne wrażenie robi 
przeszklony wewnętrzny dziedziniec. Wznosi się on na wysokość 
28 m, ma ponad sześć pięter i jest otoczony  bogato zdobio-
nymi wewnętrznymi fasadami. Jest piękny i poza tym,  
że akustykę psuje długie echo, doskonale nadaje się do  
organizacji wszelkiego rodzaju imprez.
 Jedynym rozwiązaniem, które współgrało estetycznie  
z otoczeniem, była folia MiCRoSoRBeR® o powierzchni  
ok. 100 m2, nałożona podwójnie i zamontowana wprost pod 
szklanym dachem na wysokości 28 m. Po precyzyjnych  
pomiarach przeprowadzonych na miejscu oraz dokładnej  
prefabrykacji w Bremie, na rusztowaniu wykonano test 
kwasowości. Sekcje nacięto częściowo pod kątem prostym,  
a częściowo pod skosem. Musiały one do siebie idealnie 
pasować, tak samo jak oczka i wsporniki oraz 120 precyzyjnych 
otworów wywierconych w konstrukcji podtrzymującej. Po tym, 
jak rozebrano rusztowanie i ustalono datę uroczystości otwar-
cia budynku, nie było mowy o jakichkolwiek poprawkach. Było 
to spowodowane tym, że atmosfera musiała być możliwie jak 
najbardziej wolna od kurzu, a montaż folii został wykonany  
w ostatniej chwili, po tym jak ukończono wszystkie inne prace 
budowlane.
 „trochę się denerwowałem” - przyznał kierownik projektu. 
Staranne przygotowanie w Wiedniu oraz sprawdzona 
współpraca i koordynacja z Bremą sprawiły, że ten prestiżowy 
projekt stał się naszą wizytówką. Mamy nadzieję, że mimo  
likwidacji pogłosu, projekt ten będzie nadal rozbrzmiewał sze-
rokim echem, niosąc ze sobą pozytywne referencje wystawione 
firmie KaeFeR.

Poprawa akustyki dzięki folii MICROSORBER®

BUDoWNiCtWo
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BBI - lotnisko dla Berlina
ATRAKCYJNY TERMINAL  Największy plac budowy  
w europie stopniowo przekształca Schönefeld, dawne lotnisko 
Berlina Wschodniego, w nowy port lotniczy Berlin Brandenburg 
international (BBi) przeznaczony dla stolicy Niemiec. Decyzję 
polityczną podjęto w 1996 r., pierwsze wstępne prace rozpoczęły 
się w 2003 r., budowa ruszyła w 2007 r., a w 2012 ma się odbyć 
odprawa pierwszych pasażerów. Naszym głównym obiektem 
zainteresowania są jednak wydarzenia na placu budowy,  
w których KaeFeR Construction GmbH Berlin miał swój udział. 
 Prace konstrukcyjne na terminalu pasażerskim zostały już 
ukończone. obecnie  wykańczane są wnętrza w głównym pirsie, 
który ma sześć poziomów oraz w pirsach północnym  
i południowym, które mają po cztery poziomy. Jako część  
czterostronnej grupy roboczej pod naszym kierownictwem 
handlowym, jesteśmy odpowiedzialni za pięć sekcji kontraktu: 
metalowe sufity, metalowe drzwi, konstrukcje metalowe, 
włączając w to stalowe klatki schodowe, pozostałe prace  
konstrukcyjne i roboty kamieniarskie. Pierwszy kontrakt 
rozpoczął się w połowie 2009 r., a termin jego wykonania 

upływa w czerwcu 2012 r. Nasze usługi koncentrują się na 
terminalu pasażerskim. Metalowy sufit rozciąga się na ogrom-
nej powierzchni 75 000 m2. Stalowe klatki schodowe łączące 
wszystkie poziomy będą używane nawet przez  
50 000 pasażerów  dziennie, co sprawia, że są one jednym  
z istotnych elementów konstrukcyjnych strefy ogólnodostępnej. 
Jednak  to roboty w kamieniu naturalnym będą miały największy 
wpływ,  na wrażenia wizualne ludzi odwiedzających Berlin.  Dla-
tego też prace te muszą zostać wykonane bezbłędnie.
liczba 85 bramek dla samolotów już daje wyobrażenie  
o randze lotniska,  natomiast kiedy projekt zostanie ukończony, 
BBi będzie w stanie obsługiwać 27 milionów pasażerów rocznie. 
Jednak zanim do tego dojdzie, nasi koledzy z Berlina mają wciąż 
jeszcze wiele do zrobienia. Na szczęście w zanadrzu posiadają 
wyjątkowy atut: możliwość mobilizacji zasobów z innych  
lokalizacji KaeFeR Construction w celu otrzymania wsparcia 
w realizacji tego projektu.

ZADANIE WYKONANE W PIĘKNYM STYLU  Pierwsze zamówienie 
KaeFeR Construction GmbH od nowego klienta Rhön Klinikum aG 
było podwójnym sukcesem na całkowitą kwotę 5,5 miliona euro. 
Rhönkliniken jest największą prywatną firmą zarządzającą szpitala-
mi w Niemczech, posiadającą 53 obiekty medyczne w 42 lokali-
zacjach. W swoim portfolio posiada między innymi klinikę 
uniwersytecką w Gießen/Marburg, pierwszą tego typu placówkę, 
która została sprywatyzowana. obecnie w Gießen ukończono nowy 
kompleks, który pozwala prowadzić całą działalność pod jednym 
dachem. interior outfitting z Frankfurtu dostarczył i zamontował 
70 000 m2 sufitów. Początkowo zakładano, iż termin realizacji 
będzie wynosił dziewięć miesięcy, został on jednak skrócony  
o jedną trzecią w celu nadrobienia  strat wynikających z opóźnionego 
rozpoczęcia.  Ukończenie prac w listopadzie 2010 r. okazało się nie 

lada wyzwaniem. Nasze kierownictwo projektu, odporne na tego 
rodzaju niespodzianki, wykonało zadanie w pięknym stylu. trzy 
lata temu skutecznie współpracowali z tymi samymi architektami 
przy budowie nowego obiektu dla Niemieckiego instytutu  
Meteorologii w offenbach, co umożliwiło rozwiązywanie bieżących 
problemów w sposób satysfakcjonujący dla obydwu stron.
 W Hildesheim prace obejmowały nowy sześciopiętrowy bu-
dynek. interior outfitting z Berlina/Hanoweru otrzymał zamówie-
nie na 60 000 m2 płyt gipsowych, ścian odpornych na ogień  
i promieniowanie oraz stalowych ościeżnic drzwiowych. Nowy 
obiekt postawiony na miejscu dawnych koszarów, zastąpił stary 
szpital. Budynek posiada 580 łóżek i 13 sal operacyjnych. Prace 
rozpoczęły się w sierpniu 2009 r. i zostały ukończone zgodnie  
z harmonogramem, we wrześniu 2010 r.

Rhön Klinikum AG buduje w Gießen i Hildesheim
Pierwsze zamówienie, podwójne uderzenie -
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ORIENTALNE ZAMÓWIENIE  Radio Bremen, NDR Ham-
burg, RBB Berlin - nasze doświadczenie w zakresie akusty-
ki i suchej zabudowy zostało wielokrotnie potwierdzone  
przy realizacji zleceń dla stacji radiowych. Dlatego też, 
kiedy projektant akustyczny z Berlina został oddelegowany 
do wybudowania nowej siedziby dla narodowej korporacji 
radiowo-telewizyjnej w Maskacie (oman), zarekomendował 
firmę KaeFeR Construction GmbH z Niemiec do zaplano-
wania i wykonania prac. 
 W sierpniu 2009 r. zaowocowało to podpisaniem 
satysfakcjonującego pod względem wielkości kontraktu. 
od początku 2010 r. kierownik projektu oraz dwóch kie-
rowników budowy z naszych oddziałów w Bremerhaven, 
Hamburgu i Berlinie, pracują w Zatoce omańskiej. tam też 
przywitają Nowy Rok, ponieważ  ten ambitny projekt 
obejmuje wykonanie 3 500 m2 podłóg oraz 10 studiów 
radiowych i telewizyjnych. Do naszych zadań należy m.in. 
obliczenie ilości potrzebnego materiału izolacyjnego wraz 
z zapewnieniem jego dostawy, akustyka i sucha zabudowa, 
jak również nadzorowanie prac montażowych  
przeprowadzanych przez lokalne firmy. Musimy dopilnować, 
żeby jakość konstrukcji i akustyka spełniały określone wy-
magania. 
 Warunki pracy w najbardziej wysuniętej na wschód 

części Półwyspu arabskiego wymagają dużo większej pre-
cyzji i przygotowania niż praca na własnym terenie. Doty-
czy to przede wszystkim materiałów, narzędzi i towarów 
konsumpcyjnych. Wszystko trzeba dokładnie przewidzieć  
i zaplanować, ponieważ brak zasobów na placu budowy 
oznacza zatrzymanie prac. oczywistym jest, że należy 
dostosować się do warunków klimatycznych i kulturowych 
w miejscu realizacji kontraktu, jednak w rzeczywistości 
stanowi to poważne wyzwanie. W lecie temperatury  
w Maskacie oscylują w granicach 40 0C, a w nocy rzadko 
kiedy spadają poniżej 30 0C, przy wilgotności względnej na 
poziomie 60-80%. Nie ma to jednak znaczenia, ponieważ 
pracując dla międzynarodowej firmy, jaką jest KaeFeR, 
nasi „trzej Muszkieterowie” szybko przyzwyczaili się do 
klimatu i mają projekt całkowicie pod kontrolą.

Dobra renoma ma duży zasięg:

CoNStRUCtioN

KAEFER Construction GmbH: „Strategia w działaniu” 

Renowacja elektrowni z KAEFER WANNER
USUWANIE AZBESTU  Profesjonaliści  
z KaeFeR WaNNeR zajmujący się usuwa-
niem toksycznych substancji mieli pełne 
ręce roboty. Na zlecenie eDF, francuskiej 
firmy energetycznej, specjaliści odnawiają 
cztery sekcje elektrowni o mocy 125 MW 
w loire-sur-Rhône niedaleko lyonu. 
W 2005 r. eDF uruchomił ambitny  
program rozbiórki starych elektrowni  
cieplnych zasilanych węglem lub gazem. 

Przez następne 15 lat około 20 obiektów 
ma zostać zdemontowanych i odnowio-
nych.
 W loire-sur-Rhône do zespołu  
z działu usuwania azbestu firmy KaeFeR 
WaNNeR dołączyli koledzy z Polski  
i monterzy rusztowań z Feyzin niedaleko 
lyonu. ich zadaniem było wzniesienie  
2 000 ton rusztowań w czasie  
18 miesięcy. Niezbędna również była  

specjalna konstrukcja szczelnie 
odgradzająca część w której przeprowa-
dzane będą prace renowacyjne, zbudowa-
na przy wykorzystaniu około 50 000 m2 
specjalnych arkuszy blachy. Zadanie 
będzie realizować 100 monterów w ciągu 
200 000 roboczogodzin.

ST R AT EG I C Z N E  WA R SZ TAT Y  
Zrównoważony rozwój i świadomość ekolo-
giczna są podstawą odpowiedzialnego pro-
wadzenia biznesu i tym samym stanowią 
dwa z czterech filarów strategii firmy  
KaeFeR. obydwa elementy są realizowane  
w celu „wyeliminowania  strat energii”.
 Jako priorytet dla Grupy nadaje on 
kierunek działań KaeFeR Construction  
w Niemczech. Zespół ze wszystkich lokali-
zacji spotkał się w lutym 2010 r. na strate-
gicznych warsztatach, aby podczas  
weekendu przeprowadzić intensywne dys-
kusje. Strategiczne cele zostały szczegółowo 
omówione, ocenione pod kątem realizacji  
i skrupulatnie zaplanowane. Wnioski zostały 

opracowane w trzech etapach: poprzez 
pracę w małych grupach i w całym zespole 
uczestników oraz za pomocą prezentacji 
graficznych i dogłębnych dyskusji. Za zada-
nie postawiliśmy sobie rozwinięcie 
powszechnego zrozumienia strategicznego 
podejścia, w celu rozpoznawania  
praktycznych możliwości rynku 
i szczegółowego opracowania sposobów 
ich wykorzystywania. aby stworzyć 
podstawę dla praktycznego wykonania, te 
aspekty muszą następnie zostać wcielone-
poprzez zrównoważony, wykonalny  
i znajdujący potwierdzenie w faktach  
proces.
 odpowiedź była imponująca.  

160 uczestników było wyjątkowo zmotywo-
wanych przez możliwości rynku, które 
można stworzyć dzięki wydajnej energety-
cznie modernizacji, rozwiązaniom  
niskoenergetycznym oraz dynamicznym, 
profesjonalnym poradom na temat nowych 
technologii i materiałów. 
 atmosfera oraz możliwość wspólnego 
spotkania twarzą w twarz załatwiły resztę.
Po dwóch dniach wytężonej pracy, 
ożywionych dyskusji i wspólnego przebywa-
nia w rozluźnionej atmosferze, udało się 
stworzyć wiele nowych pomysłów, określić 
nowe cele i ustalić metody. Panowało też 
zgodne przekonanie, że to spotkanie nie 
powinno być ostatnim.

KAEFER Construction przystępuje do pracy w Sułtanacie Omanu
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Wyjątkowe centrum handlowe

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WE FRANKFURCIE   
„Z rozmachem” - to motto wielu centrów handlowych. odnosi 
się ono także do looP5 w Darmstadt-Weiterstadt, położonego 
przy autostradzie a5, 20 km na południe od lotniska we Frank-
furcie. Na czterech poziomach o łącznej powierzchni  
65 000 m2 zbudowano 177 punktów sprzedaży oraz parking 
na 3 000 samochodów. Problemy z wodami gruntowymi 
opóźniły prace budowlane, dlatego też kolejne etapy projektu 
musiały zostać zakończone w krótszych terminach. KaeFeR 
Construction GmbH we Frankfurcie wygrał kontrakt 
bezpośrednio od portugalskiego inwestora, Sonae Sierra, na 
montaż wewnętrznej ochrony przeciwpożarowej na po-
wierzchni 180 000 m2. inwestor postawił przed nami nie lada 
wyzwanie żądając ukończenia prac w ciągu 180 dni! 
 W ten sposób powstała „super-budowa”, na której 
niezbędne było zorganizowanie ciągłego zaopatrzenia we 

wszystkie potrzebne materiały. Cel udało się osiągnąć dzięki 
pomocy naszego lokalnego dostawcy. 25 podwykonawców 
musiało wykazać się perfekcyjną koordynacją, ponieważ tylko 
dzięki pracy w kilku sekcjach jednocześnie możliwa była  
instalacja 2 000 m połączeń dla przepustnic ogniowych w prze-
wodach wentylacyjnych oraz montaż 5 750 przegród.  Zadanie 
zostało zakończone, a zespół looP5 wykazał się równie 
należytą starannością, jeśli chodzi o dokumentację - powstało 
4 140 stron dokumentów. Nasza kierowniczka projektu  
z Frankfurtu stwierdziła, że 180 dni spędzonych w „centrum 
handlowym otwartym 24 h na dobę“ zdecydowanie poskromiło 
jej chęć wybrania się na zakupy.

Spokojna realizacja pilnego zamówienia

BEZPIECZNIEJSZE ZAKUPY  architektura centrum handlo-
wego liesing Riverside Brewery w Wiedniu jest imponująca. 
Budynek wije się niczym fala wzdłuż brzegów rzeki liesing.  
55 sklepów i ponad 500 mieszkań zostało zbudowanych na 
terenie dawnego broawru. izolacja skomplikowanego systemu 
ogrzewania, wentylacji oraz technologii przeciwpożarowej - co  
w przypadku takiego centrum handlowego oznacza tysiące 
metrów kwadratowych i jednostek gumy, wełny mineralnej, 
przegród miękkich, przewodów oddymiających itp. - dostarczała 
pracy naszym Działom Budownictwa Przemysłowego i ochrony 
Przeciwpożarowej w Wiedniu w okresie od czerwca 2009 r. do 
września 2010 r. 

 Zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Sla Spenglerei 
lüftung und anlagenbau i Hopferwieser & Steinmayr, naszych 
dwóch stałych klientów, którzy znowu postawili na  
doświadczenie firmy KaeFeR. Długotrwała relacja handlowa 
sprawiła, że wykonanie tego projektu o wartości 1 miliona 
euro, było czystą przyjemnością. Kontrakt został zakończony 
przed okresem zakupów bożonarodzeniowych, co zapewniło 
centrum handlowemu świetny start na rynku. obecnie tylko 
nazwa przywołuje na myśl browar, dotychczas stojący w tym 
miejscu. Dla kontynuowania tradycji w centrum otworzono 
piwnicę browarnianą, w której organizowane będą m.in. im-
prezy kulturalne.
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LIDER TECHNOLOGII Coraz bardziej 
wymagający klienci, coraz bardziej złożone 
produkty i coraz więcej przepisów sprawia, 
że w dzisiejszych czasach przed producenta-
mi samolotów stoją niełatwe wyzwania. 
Sprostanie wymaganiom wiąże się  
z nieustannym ulepszaniem produktów.  
W takiej sytuacji przemysł lotniczy chętnie 
korzysta z doświadczenia instytutów  
naukowych i specjalistów takich jak KaeFeR 
aerospace.
 KaeFeR pracuje obecnie nad dwoma 
ekscytującymi projektami naukowymi. Pro-
jekt SiNteG jest sponsorowany przez Minis-
terstwo Gospodarki i technologii Niemiec,  
a jego celem jest uproszczenie integralności 
kabiny. W praktyce oznacza to redukcję kosz-
tów dostosowania kabiny do specyfikacji 
nowych klientów. „aby zoptymalizować 
pierwotną izolację i uzyskać lepsze osiągi, 
wagę oraz czas instalacji, współpracujemy  
z airbusem, tU Hamburg-Harburg i instytu-

tem Fizyki Budowli Fraunhofera” - wyjaśnia 
Dominik tappert, który kieruje Działem  
innowacji w KaeFeR aerospace. 
 Do końca czerwca 2011 r. nasi partnerzy 
będą testowali różne metody. Przykładowo, 
aby oszczędzić czas instalacji, stosujemy 
twardą piankę zamiast waty szklanej. 
Korzyścią  zastosowania takiego rozwiązania 
jest m.in. połączenie części piankowych  
i zużycie mniejszej ilości bolców.  
Przeprowadzono również prace nad 
optymalizacją wagi.
 testom poddano różne kombinacje  
pianki/folii, aby ograniczyć kondensację 
wewnątrz obudowy. Mikroporowaty materiał 
izolacyjny można natomiast zastosować,  
by ograniczyć grubość instalacji. „ostatecz-
nie chodzi o opracowanie dla celów 
przemysłowych wytrzymałego rozwiązania, 
które zda testy na prostotę integralności”  
- dodaje tappert. 
od stycznia 2010 r. KaeFeR aerospace  

dzieli się swoją wiedzą w dziedzinie sys-
temów klimatyzacji na rzecz PRoteG, projek-
tu sponsorowanego przez Ministerstwo  
Gospodarki i technologii Niemiec. Wspólnym 
celem firm airbus, Die Hl aircabin oraz  
KaeFeR aerospace jest opracowanie  
zintegrowanego systemu obiegu powietrza 
do połowy 2013 r. optymalizacji zostaną  
poddane technologie produkcji, m.in.  
uproszczenie procesów. Wyniki badań paten-
towych oraz procesów dostarczą wskazówek 
do opracowania koncepcji. „Przykładowo  
podczas produkcji funkcja izolacyjna powinna 
zostać zintegrowana z przewodami, np. za 
pomocą procesów opartych na włóknach. 
ograniczy to wagę i  liczbę wymaganych ope-
racji  ręcznych” - mówi tappert. Rozważone 
zostanie również zastosowanie materiału 
izolacyjnego, który pełniłby jednocześnie 
funkcją nośną lub uszczelniającą.

Izolacja i przewody wentylacyjne nowej generacji

NOWE RYNKI  Czasami, na przykład w obcym kraju, potrzebujesz kogoś, kto otworzy ci drzwi. 
Firmie KaeFeR aerospace GmbH drzwi otworzyło chińskie towarzystwo handlowe Jinbao.  
Ma ono bliskie kontakty z chińskim producentem samolotów Comac, który chce wprowadzić na 
rynek nowy samolot pasażerski C919, najlepiej z izolacjami firmy KaeFeR.
 „Wybraliśmy Jinbao na przedstawiciela naszych lokalnych interesów z Comac” - potwierdza 
dyrektor generalny, dr alexander toussaint. liu-Qi Zhang, prezes zarządu Jinbao, przybył do 
Bremy w połowie czerwca, aby oficjalne podpisać umowę o współpracy. Następnie miało miejsce 
wstępne spotkanie pomiędzy KaeFeR aerospace a prezesem Comac w Chinach. 
 Długoterminowy program współpracy z Jinbao mógłby otworzyć drzwi również innym 
działom KaeFeR, ponieważ jest ściśle powiązany z umową podpisaną z Comac. „Będziemy nadal 
współpracować z Jinbao tylko, jeśli wygramy kontrakt na izolacje Comac C919“ - podkreśla  
dr toussaint. C919 ma rozmiary odpowiadające mniej więcej samolotom średniego zasięgu  
- modelom a320 i Boeing 737. Pierwszy samolot ma zostać zbudowany już wkrótce, a dziewiczy 
lot jest planowany na 2014 r.

KAEFER Aerospace leci do Chin

Jörn M. Fetköter, członek GEC, z Liu-Qi Zhang, prezesem 

zarządu Jinbao 
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INNA LIGA Gdziekolwiek się pojawi, 
airbus a380 zawsze jest gwiazdą.   
Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ 
nie można nie zauważyć 73 m długości, 
24 m wysokości i prawie 80 m rozpiętości 
skrzydeł tego nowego giganta  
przestworzy. opracowywanie, produkcja 
oraz instalacja systemów izolacji, klima-
tyzacji i wyposażenia wnętrz dla samo-
lotu tych rozmiarów, to tylko niektóre  
z codziennych obowiązków zespołu  
KaeFeR aerospace GmbH. 
od 2006 r. za pomocą pierwotnej i wtór-
nej izolacji, elementów systemów klima-
tyzacji i wyposażenia wnętrz, wyprodu-
kowanych specjalnie na to zamówienie 
zapewnia on najwyższy standard wygo-
dy na pokładzie największego samolotu 

pasażerskiego świata. „Dla każdego 
a380 projektujemy ponad 3 000 paneli 
izolacyjnych. Następnie produkujemy  
je w trybie sekwencyjnym i instalujemy 
w Hamburgu, w St Nazaire lub tuluzie” 
- wyjaśnia Patricia Polleit, kierownik pro-
gramu. Monterzy na  liniach montażowych 
w tuluzie i Hamburgu przeprowadzają  
w matach ostateczne poprawki. Przewo-
dy klimatyzacji oraz części poszycia  
i półki są produkowane w fabryce  
w Nobitz. 
a380 nie należy jednak do innej ligi tyl-
ko ze względu na swoje rozmiary. Poziom 
jego wyposażenia również wyznacza no-
we standardy. „Każdy samolot jest 
wykańczany zgodnie z indywidualnymi 
życzeniami klienta” - mówi Polleit.  

lufthansa, która otrzymała cztery a380  
w roku 2010 r., zażyczyła sobie jeszcze  
bardziej wyciszoną pierwszą klasę.  
KaeFeR aerospace opracował dodatko-
we obudowy izolacyjne, które zostały 
zainstalowane za panelami ściennymi. 
Jako pierwsi skorzystali z tej cichej wy-
gody piłkarze niemieckiej reprezentacji.  
6 czerwca odlecieli z Frankfurtu na 
mistrzostwa świata w RPa na pokładzie  
airbusa lufthansy. 
obecnie KaeFeR aerospace projektuje, 
produkuje oraz montuje elementy izola-
cyjne i plastikowe dla 20 z 25 samolotów 
a380 rocznie - liczba ta cały czas rośnie. 

Wyjątkowo cichy komfort

A350 - ogromny kontrakt zdobyty

LATANIE 2.0  Kontrakt na izolacje drzwi pasażerskich nowe-
go a350 został przyznany już wcześniej. Wówczas firma  
KaeFeR aerospace GmbH złożyła ofertę na swoje usługi.  
i udało się - dzięki kompetencjom i innowacyjnym rozwiązaniom 
przekonała do siebie firmę eurocopter. 
 Najpierw KaeFeR aerospace podpisał kontrakt z Diehl 
aircabin na produkcję i dostawę przewodów klimatyzacji.  
„to największy kontrakt w naszej historii,  dzięki czemu ten rok 
jest dla nas szczególnie udany. Umacnia się też nasza 
współpraca z Diehl” - powiedział z entuzjazmem thorsten 
Schmidt, kierownik sprzedaży. oba kontrakty są warte łącznie 
około 130 milionów euro. obejmą one 800 samolotów  
i zapewnią pracę dla KaeFeR aerospace na prawie dziesięć lat. 
 Pakiet dla Diehl aircabin zakłada, oprócz produkcji i dos-
tawy, ok. 500 wzmocnionych rur z włókien szklanych  
i węglowych, dla systemów klimatyzacji. to jeszcze nie wszyst-

ko - w fabryce w Nobitz mają zostać opracowane i zbudowane 
specjalne narzędzia do produkcji rur. 
 Ponadto KaeFeR aerospace występuje w roli wspólnika 
przy projektowaniu i budowie izolacji drzwi. Zespoły projekto-
we w Donauwörth pracujące bezpośrednio z eurocopterem 
opracowują specjalną izolację na zamówienie Seifhennersdorf. 
„Jako że drzwi zbudowane są z wielu małych sekcji, izolacja 
będzie się składać głównie z fragmentów pianki” - wyjaśnia 
Schmidt. 
 W planach jest stworzenie budowy w pobliżu Szanghaju, 
gdzie od 2014 r. produkowane będą niektóre przewody  
klimatyzacji. W tym samym roku ma się również rozpocząć 
masowa produkcja nowego, szerokokadłubowego samolotu,  
na którego złożono już ponad 500 zamówień. 

PRZeMYSŁ lotNiCZY
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Spektakularna światowa premiera - 
A400M na berlińskich targach ILA

UDANA WYSTAWA  Przełomowe innowacje w projektowaniu kabin,  
klimatyzacji, obsługi podczas lotu oraz rozrywki dla pasażerów zostały zaprezen-
towane przez ponad 500 firm z branży wyposażenia wnętrz samolotów  
na targach aircraft interiors expo w maju. Na jednym z najważniejszych spotkań 
branżowych, które odbyło się w Hamburgu, nie mogło zabraknąć KaeFeR  
aerospace GmbH.
 Przez trzy dni pracownicy KaeFeR, na stoisku o wielkości 60 m2,  
zadziwiali specjalistów z ponad 100 krajów. „Na naszym stoisku mieliśmy wielu 
gości i spotkaliśmy się z bardzo pozytywnymi reakcjami ze strony odwiedzających” 
wspomina thorsten Schmidt, Dyrektor Sprzedaży. KaeFeR udzielał się we 
wszystkich głównych obszarach będących tematami wystawy takich jak lekkie 
materiały, oszczędność miejsca i modernizacja samolotów - często proponując  
najnowsze połączenia materiałów.
 Zespół wystawienniczy prezentował odwiedzającym  przykłady przewodów 
klimatyzacji, bocznych paneli i ściany samolotu z różnymi matami izolacyjnymi. 
Szerokim zakresem innowacyjnych produktów byli zafascynowani nie tylko  
dotychczasowi klienci, tacy jak airbus, ale również wielu potencjalnych  
partnerów. „Prowadziliśmy rozmowy z wieloma firmami, ale również umocniliśmy 
swoje kontakty z airbusem”, dodał Schmidt. 
 KaeFeR aerospace zanotował również postęp na rynku posprzedażowym, 
obejmującym usługi serwisowe i remonty samolotów. „Nawiązaliśmy nowe kon-
takty z klientami z Bliskiego Wschodu, co doprowadziło do znacznego 
zróżnicowania bazy naszych klientów” wyjaśnił Dyrektor Sprzedaży. targi 
podsumował natomiast tymi słowami: „Bardzo udane spotkania, wiele nowych 
projektów, mnóstwo pochwał dla naszego stoiska - jesteśmy bardzo zadowoleni.”

Kurs na nowe rynki

WYZWANIA Był to imponujący debiut. Wojskowy samolot transportowy a400M 
przy silnych podmuchach wiatru wystartował na targach ila (aircraft interiors expo), 
największych targach lotniczych w Niemczech, odbywających się na lotnisku Berlin-
Schönefeld.  Chwilę później maszyna uniosła się gwałtownie i zaprezentowała ostre 
przechyły. Na ten moment z wielką niecierpliwością czekali nie tylko wojskowi,  
ale również KaeFeR aerospace GmbH. 
 Jako jedna z firm, która podjęła ryzyko związane z tym projektem, KaeFeR 
aerospace był zaangażowany w budowę systemów izolacji i klimatyzacji już  
w stadium projektowania. „Jesteśmy odpowiedzialni za zaprojektowanie, produkcję 
i dostawę przewodów pierwotnej izolacji oraz klimatyzacji” -  poinformował Daniel 
Max z kierownictwa programu a400M. 
 Pod względem technologicznym a400M jest jednym z najbardziej wszechstron-
nych samolotów, jakie kiedykolwiek zostały zaprojektowane. W procesie tworzenia 
trzeba było znaleźć wiele innowacyjnych rozwiązań oraz wprowadzić liczne modyfi-
kacje. Dotyczyło to również KaeFeR aerospace. „W zasadzie zaprojektowaliśmy 
systemy izolacji i klimatyzacji dwukrotnie. Nigdy nie poradzilibyśmy sobie z tym 
zadaniem bez wsparcia Grupy” - przyznaje Max. Każda kolejna zmiana oznaczała 
ponowne przerobienie izolacji. Zespół wykazał się najwyższą rzetelnością  
i elastycznością. 
 Dziewiczy lot czwartego samolotu testowego zaplanowany jest w ostatnich 
miesiącach 2010 r. Podczas lotu zostanie sprawdzona klimatyzacja oraz otwieranie 
rampy. Dla inżynierów KaeFeR będzie to kolejny czas niecierpliwego oczekiwania. 
„Wiry, które powstają przy otwieraniu rampy są bardzo silne i bardzo obciążają 
pierwotną izolację” - wyjaśnia Max.

PRZeMYSŁ lotNiCZY
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Manfred Wessels 
(KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG, 
Niemcy)
Kariera Manfreda Wesselsa w KaeFeR 
rozpoczęła się w dniu 1 sierpnia 1970 ro-
ku, w momencie rozpoczęcia pracy  
w roli praktykanta. Po ukończeniu stażu 
odbył służbę wojskową, po której wrócił 
do KaeFeR, gdzie początkowo pracował 
w dziale księgowości, a następnie  
w magazynie, w dziale zakupów. Wraz  
z progresem firmy, rozwijał się również 
zakres jego obowiązków; niedługo potem 
został odpowiedzialny za całość magazy-
nowania i pakowania, a także logistykę 
oraz flotę pojazdów. Na tym stanowisku 
pozostał do dziś, znany ze swego  
profesjonalizmu i zaangażowania  
w wykonywaną pracę.

Denis Linnemann 
(KAEFER Industrie GmbH,
Niemcy) 
Denis linnemann zaczął pracę w KaeFeR 
jako praktykant odpowiedzialny za izo-
lacje w dniu 1 września 1970 roku. Pracu-
je w naszej firmie do dziś. Po kilku latach 
pracy na stanowisku technika produkcji 
w warsztacie w Bremie, uczestniczył  
w różnych projektach w Niemczech  
i za granicą. Dennis linnemann jest  
również przedstawicielem instruktorów 
zaangażowanym w szkolenia zawodowe 
pracowników zajmujących się izolacjami. 
W chwili obecnej pracuje nad 
długoterminowym  projektem w zakładzie 
zajmującym się dekofeinacją w Bremie.

John van Kleef
(KAEFER Nederland B. V., Holandia)
John zaczął u nas pracować w wieku  
19 lat i od tamtej pory jest lojalnym pra-
cownikiem. Doceniają go koledzy, 
ponieważ jest człowiekiem pracowitym, 
zdolnym i przyjacielskim, wykonującym 
powierzone zadania na licznych budo-
wach w pobliżu Rotterdamu. Niestety, 
dwa lata temu doznał udaru i prawdo-
podobnie nie powróci do pracy.

Manuel Gil
(KAEFER Aislamientos S. A.,  
Hiszpania) 
Manuel Gil rozpoczał swą przygodę  
z KaeFeR w dniu 11 lutego 1970 roku  
w oddziale w Cadiz, na południu Hiszpa-
nii. Swoją karierę w całości spędził 
wykonująć obowiązki izolatora, biorąc 
udział w licznych projektach na wielką 
skalę. Pracował głównie dla działu  
budowy statków w stoczni Cadiz oraz  
w przemyśle cukrowniczym w Jerez de la 
Frontera i el Portal (Cadiz). obecnie jest 
na częściowej emeryturze. 

Juan Barroso
(KAEFER Aislamientos S. A.,  
Hiszpania) 
W świat KaeFeR wkroczył jako izolator 
w sewilskiej stoczni w dniu 14 grudnia 
1970 roku. Początkowo brał udział  
w projektach związanych ze statkami  
w Manizales City oraz Medellin City. 
Późniejszy rozwój kariery zaprowadził 
go do oddziału w Cadiz, w którum 
uzyskał awans na stanowisko  
brygadzisty odpowiedzialnego za tak 
ważne projekty jak rafinerie CePSa oraz 
la Rabida w Huelva. Warto zaznaczyć,  
iż Juan Barroso prowadził montaż 
pierwszych rusztowań w przemyśle cu-
krowniczym w San Jose de la Rinconada 
(azucarera ebro) wzniesionych przez 
dział zajmujący się ruszt0waniami.

José Celeiro
(KAEFER Aislamientos S. A.,  
Hiszpania) 
Pracę w KaeFeR rozpoczął w dniu  
10 sierpnia 1970 roku w siedzibie KaeFeR 
Hiszpania w Bilbao, gdzie pracował nad 
kilkoma projektami, m.in.: stocznia eus-
kalduna oraz elektrownia cieplna w alma-
raz. W roku 1983 został przeniesiony do 
filii w tarragonie na stanowisko kierowni-
ka produkcji, również pracując nad ambit-
nymi projektami, takimi jak: Planta  
imperial i Planta olimpus dla Dow Chemi-
cal, kilkoma dla RePSol tarragona, dla 
firmy betoniarskiej w Sitges i usuwanie 
azbestu w tarragonie. obecnie jest na 
częściowej emeryturze, ale nadal pracuje 
nad firmowymi projektami.  

Dziękujemy za 40 lat!
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José Antonio Fernández
(KAEFER Aislamientos S. A.,  
Hiszpania) 
Pracę zaczął w dniu 27 sierpnia 1970 roku 
kładąc pokrycia metalowe w siedzibie  
KaeFeR Hiszpania. Następnie został 
przeniesiony do zespołu oddziału w Kar-
taginie, gdzie  skierowano go do realizacji 
ważnego projektu w rafinerii Puertollano. 
Zaczynając od tego kontraktu, udało mu 
się założyć w tym rejonie oddział, którym 
zarządzał do końca swojej kariery.  
obecnie jest na częściowej emeryturze, 
nadal współpracuje z firmą.

Agustín Manchón 
(KAEFER Aislamientos S. A., Hiszpania)
W firmie zaczął pracować w dniu  
23 października 1970 kładąc pokrycia 
metalowe w siedzibie KaeFeR Hiszpania  
i pozostał tam aż do roku 1979. Następnie 
pracował w dziale technicznym, głównie 
w oddziale budowlanym. W oddziale tym 
współpracował nad wieloma projektami 
dla ważnych klientów, takich jak: Conser-
vas Garavilla w Bermeo, Nestle  
w różnych miastach Hiszpanii, Miko ice-
cream i Raine ice-cream, Metalurgica 
Marina oraz esteban espuña w trillos. 
Pracuje w swojej branży do dnia  
dzisiejszego.

Wiesław Jamroziewicz
(KAEFER SA, Polska) 
Pracuje w KaeFeR Sa (dawniej iZoKoR 
Płock Sa) od 2 czerwca 1970 roku.  
Na początku był malarzem, ale po kilku 
latach w zawodzie przekwalifikował się na 
montera rusztowań. ostatnio zakres jego 
obowiązków powiększył się o montera 
izolacji. Pracował nad wieloma kontrakta-
mi za granicą, w tym we Wschodnich  
i Zachodnich Niemczech, w Finlandii,  
Hiszpanii i na litwie. W Polsce Wiesław 
Jamroziewicz pracował na budowach  
w Katowicach, Bydgoszczy i w odlewni 
Gdańsk.

Ryszard Więckowski
(KAEFER SA, Polska)
Ryszard Więckowski zaczął u nas pracować 
w dniu 8 lipca 1970 roku jako malarz  
konstrukcji stalowych. od 29 listopada 
2001 r. zajmuje się piaskowaniem oraz 
montażem izolacji cieplnych, a od 
października 2009 r. jest również 
brygadzistą. W czasie swojej długoletniej 
kariery w KaeFeR Sa (dawniej iZoKoR 
Płock Sa) Ryszard Więckowski pracował 
zarówno na budowach w wielu krajach,  
w tym w: Kongo, byłym NRD, Niemczech  
i Rosji, jak również przy przy wielu projek-
tach w całej Polsce. obecnie wykonuje swo-
je obowiązki w oddziale Płock. 

Wiesław Golicz 
(KAEFER SA, Polska) 
Wiesław Golicz zaczął pracować  
w naszej firmie jako blacharz tuż po 
ukończeniu szkoły zawodowej w Rawi-
czu. Na początku kariery zawodowej 
zdobywał doświadczenie pod  
kierownictwem pana Janochy i swojego  
brygadzisty - pana Bojana.  
W czasie długoletniej współpracy  
z teRMoiZolaCJĄ Sa, a obecnie  
KaeFeR Sa, Wiesław Golicz miał 
możliwość pracy na budowach w Niem-
czech, Norwegii, Czechach i na Słowacji. 
obecnie wykonuje swe obowiązki  
w oddziale Poznań jako brygadzista  
i blacharz warsztatowy.

Nikolaj Vasilevskij
(TERMOIZOLA UAB, Litwa)
Nikolaj Vasilevskij. Zaczął pracować jako 
monter izolacji w warsztacie izolacji  
cieplnych w dniu 7 maja 1970 roku 
pozostając w tym dziale przez całą 
karierę, również po niedawnej reor- 
ganizacji firmy. Nikolaj jest wykwalifiko-
wanym i odpowiedzialnym termoizolato-
rem szóstej kategorii. Przez cały czas 
pracy dla firmy zdobywał dodatkowe  
uprawnienia, co pozwoliło mu na znacz-
ne udoskonalenie swych umiejętności  
i zdobycie specjalistycznej wiedzy.

Dziękujemy za 40 lat!
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Aldona Martisauskiene
(TERMOIZOLA UAB, Litwa)
aldona Martisauskiene w firmie za-
trudniona została w roli montera izolacji 
w warsztacie izolacyjnym w dniu  
1 grudnia 1970 roku, gdzie pracuje do 
dziś, już w zreorganizowanej firmie.  
W czasie swojej kariery brała udział  
w różnych szkoleniach i obecnie jest dy-
plomowanym monterem izolacji szóstej 
kategorii. aldona jest w pracy osobą 
odpowiedzialną i zręczną; techniki usu-
wania i montażu izolacji oraz szycia ma-
teraców do izolacji technicznej nie mają 
przed nią tajemnic.

Hans Dieter Thomann
(KAEFER WANNER, Francja) 
Hans Dieter thomann został przyjęty do 
KaeFeR WaNNeR w dniu 7 kwietnia 
1970 roku. Początkowo pracował głównie 
w rafinerii w Pauliac, głównie przy rusz-
towaniach oraz w zespołach  montujących 
izolacje zimnochronne i cementowe za-
wory (były to początki pasywnej ochrony 
przeciwpożarowej). Brał udział w budo-
wie elektrowni Braud Saint louis (rusz-
towania), a w roku 1987 rozpoczął pracę  
w sektorze nuklearnym. W latach 1994-
2000 był członkiem zespołu zajmującego 
się wymianą wytwornic pary odpowie- 
dzialnego za wykonanie dużego projektu 
„Michelin Bac Ra1” w roku 1996. od ro-
ku 2000 dzieli swoją pracę pomiędzy 
elektrownią Braud Saint louis, a fabryką 
papieru w Facture. ostatnie 6 miesięcy 
przed emeryturą spędził w warsztatach 
w Pessac. Hans Dieter thomann cieszy 
się życiem, jest graczem zespołowym  
i zawsze z chęcią pomaga innym.

Petrus Methule
(KAEFER Thermal Contracting Services,
RPA) 
W kwietniu 1970 Petrus Methule zaczął 
pracować jako robotnik w thermal insula-
tion Suppliers & Contractors (Pty) ltd.  
Wkrótce do jego obowiązków należały 
prace blacharskie oraz montaż izolacji 
zimno- i ciepłochronnych. ten cichy, praco-
wity człowiek otrzymał stanowisko wyko-
nawcy prac blacharskich i pełnił swoje 
obowiązki na wielu budowach w RPa. 
Często sprawował obowiązki Kierownika 
ds. Umów, a na emeryturę przeszedł  
w sierpniu 2010 r.

Elphus Mashinini
(KAEFER Thermal Contracting Services,
RPA) 
W roku 1970 elphus Mashinini został  
zatrudniony jako monter izolacji zimno-
chronnych w thermal insulation Suppliers 
& Contractors (Pty.) limited. opuścił ją  
w roku 1976 i zaczął pracę dla KaeFeR 
insulation (Pty) limited w chwili powsta-
nia firmy w RPa. elphus zajmował wiele 
stanowisk w firmie, specjalizując się  
w montażu izolacji zimnochronnych przy 
wielu rozbudowach browarów w RPa.  
od roku 1998 pracuje jako blacharz.  
Na emeryturę przejdzie w grudniu 2010 r.

Graeme Cayford
(KAEFER Integrated Services, 
Australia) 
Graeme zaczął pracować w naszej firmie 
jako piętnastoletni praktykant-blacharz 
w roku 1970. W czasie swojej kariery  
zawodowej wykonywał obowiązki na wie-
lu budowach w całym kraju, realizując ta-
kie projekty, jak m.in.: BP, CSBP, Muja, 
elektrownia Kwinana Power Station oraz 
rafineria Worsley alumina (stan australia 
Zachodnia), a także Bass Gas, Qenos 
(stan Wiktoria), Qal (stan Queensland).

Raeigh MacGregor
(PARKER KAEFER, Kanada)
Raeigh MacGregor uczył się zawodu od 
podstaw, zaczynając swoją karierę w roku 
1969 jako malarz-praktykant przy budo-
wie budynków wojskowych w Shannon 
Park Military Housing w Dartmouth  
w Nowej Szkocji. Pracował jako 
pełnoetatowy malarz do roku 1990,  
kiedy to został Kierownikiem Pokryć na 
obszarze Nowej Szkocji. Jego pierwszym 
projektem jako malarza był Campbellton 
Bridge, a największym - platforma 
przybrzeżna Hibernia offshore Platform 
w 1996 r. Był to w tamtych czasach 
największy projekt budowlany w ameryce 
Północnej - zatrudnionych przy nim było 
ponad 8 000 pracowników. Raeigh 
MarGregor chętnie przyjmuje wyzwania 
związane z realizacją nowych projektów. 
lubi ludzi i atmosferę pracy  
w firmie od momentu jej zakupu przez 
KaeFeR w maju 2006 roku. W wolnym 
czasie odpoczywa z żoną i czwórką dzie-
ci w domku na Wyspie Księcia edwarda.
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KaeFeR integrated Services 
australia

40 lecie
Graeme Cayford 18.02.1970
30 lecie
Phillip Canfell 02.10.1980

KaeFeR isoliertechnik GmbH 
austria

30 lecie
Gerhard Böhm 25.11.1980
Monika Kittinger 05.02.1980
Kurt Zehetbauer 04.08.1980
25 lecie
Kurt Zawrel 09.04.1985
Zoran Denic 07.01.1985
20 lecie
Gerhard Wiesenhofer 15.01.1990
10 lecie
Mithet Jakupovic 28.08.2000
Dragan Saric 23.10.2000

KaeFeR Belgie
.. 

NV  
Belgia

10 lecie
Jose Manuel Marcal Calado 31.01.2000
Miguel Gaspar Marques  03.07.2000
Sven Sena 10.07.2000
Philippe Mbala 09.10.2000

KaeFeR iSoBRaSil ltDa 
Brazylia

20 lecie
ari De Matos liborio 01.06.1990
10 lecie
antonio Catarino Pereira 01.01.2000
Charles Gomas da Costa 01.04.2000
ilson Januario de Souza 10.08.2000

alBRiCo KaeFeR Services ltd.   
Kanada

25 lecie
William Stremick 25.03.1985
Mel Hofer  27.03.1985
20 lecie
Patti MacPherson 13.11.1990
10 lecie
Dwayne Holm 18.04.2000

KaeFeR Canada inc. 
Kanada

25 lecie
arnaud lejemble 29.7.1985

PaRKeR KaeFeR inc.  
Kanada

40 lecie
Raeigh MacGregor 01.06.1969
30 lecie
Vernon MacGregor 01.06.1979
25 lecie
Doucette Blair 01.07.1985
10 lecie
James Hewlett 01.06.1999

KaeFeR izolacni technika spol sro  
Czechy

10 lecie
Marketa Hrncirova 01.03.2000

KaeFeR oy 
Finlandia

10 lecie
Petri litmanen 01.01.2000
Pirjo toljander 02.09.2000

Petri anttila 01.08.2000
Kai Malin 28.02.2000 

KaeFeR WaNNeR SaS

40 lecie
Hans Dieter thomann 07.04.1970
30 lecie
Marcel Dentz 21.01.1980 
Roland Moginot 30.01.1980 
Patrick Braz 04.02.1980 
Didier Baguet 06.02.1980 
Bernard  Brunin 06.02.1980 
Salvatore tedesco 10.03.1980 
Bernard Devos 27.03.1980 
Bruno Ruchon 05.05.1980   
Roland Delisle 05.05.1980
Bruno Sartory 19.05.1980 
Jacky Duclos 05.06.1980 
Serge Meslard 16.06.1980
Floriano Martins 01.07.1980
Joaquim Da Silva 03.07.1980
Claude Merienne 25.07.1980
Mohamed Brahim 05.08.1980
Rene trupel 25.08.1980
Jean Paul Filloleau 25.08.1980
Jean luc Gibeaux 25.08.1980
Patrick tinel 01.09.1980
Jacky erbs 01.09.1980
Yannick Guiheneuf 01.09.1980
Jean luc Mallet 01.09.1980
Jean louis Perronis 01.09.1980
emmanuel Djimli 15.09.1980
Jacques Boulet 17.09.1980
Pascal Starck 18.09.1980
Herve Vendeville 30.09.1980
thierry Deshais 30.09.1980
Pascal Petitjean 07.10.1980
Gilles olivier 27.10.1980
Mouloud Daamache 19.11.1980
Bruno Barra 24.11.1980
Pascal Dechartre 01.12.1980
Christian Wirtz 01.12.1980
Jean Pierre Fossard 08.12.1980
25 lecie
Joelle Delevoye 02.01.1985
Jean Pierre Capa 07.01.1985
Michel laupie 18.02.1985
Bruno lefebvre 12.03.1985
Gilles Briot 01.04.1985
Pascal Senis 20.05.1985
Franck laurent 28.05.1985
Michel Fossard 03.06.1985
Bernard obry 03.06.1985
Regis Bernard imbrasse 17.06.1985
Juan Manuel lozano Casado 01.08.1985
Jean Michel Dubois 05.08.1985
Christian Guilbert 02.09.1985
Jacques Berranger 09.09.1985
Patrick Pawlonka 25.10.1985
Philippe Martin 02.12.1985
Maurice loi 09.12.1985
Jacques alberola 30.12.1985
20 lecie
Marie Rose lopez 02.01.1990
Bernard Jeanne 02.01.1990
laurent lainelle 02.01.1990
Dabiel lhermitte 08.01.1990
Dominique Gargiulli 01.02.1990
Robert Quardel 21.02.1990
Germain Boquet 21.02.1990
Jean-Marc Glinkowski 21.02.1990
Pascal Poret 06.03.1990
Philippe Dumont 19.03.1990

orazio Di Dio 02.04.1990
thierry Dubois 02.04.1990
Jean-Claude lenoir 02.04.1990
Patrick Bernard 09.04.1990
Gerard Dumont 30.04.1990
Frederic auclet 02.05.1990
Xavier Romo 09.05.1990
Patrice lagorce 21.05.1990
Hubert loget 01.06.1990
Vincent Stissi 11.06.1990
Virginie Bento 29.06.1990
Dang Xuang Hui 13.07.1990
Vincent Do 13.07.1990
leopold Dubray 23.07.1990
Jean-luc Moncheaux 01.08.1990
laurent Steu 06.08.1990
Jean Claude lelong 20.08.1990
thierry Petit 01.09.1990
eric Guillotin 03.09.1990
Franck avenel 17.09.1990
Franck lambert 17.09.1990
thierry Merel 01.10.1990
abdelaziz Bouatba 01.10.1990
Patrick Georgeon 01.10.1990
andre lefebvre 01.10.1990
Philippe lefebvre 01.10.1990
Stephane Masuez 01.10.1990
Nino Porrelli 15.10.1990
lionel tardivaux 22.10.1990
Franck Martin-Gries 22.10.1990
Hubert evin 05.11.1990
olivier Gagneuil 12.11.1990
Pascal Reveillac 27.11.1990
Jean Pierre Maquaire 10.12.1990
Francesco Furci 10.12.1990
10 lecie
Philippe Becquet 17.01.2000
Dany Metayer 18.01.2000
luc Henquinet 01.02.2000
Yann Dumontier 07.02.2000
thierry Cauchois 14.02.2000
Franck Revez 28.02.2000
Patrick Dumont 13.03.2000
Sebastien Matusz 03.04.2000
Christian Huan 03.04.2000
Stanislas lecrocq 03.04.2000
Ricardo Rodriguez 10.04.2000
Jean langlais 17.04.2000
arnaud Degos 02.05.2000
Yanik Celebi 02.05.2000
Sebastien Jamin 02.05.2000
Pascal levillain 15.05.2000
Jean-Jacques Merckel 15.05.2000
Christian leveque 16.05.2000
Gerard Cate 29.05.2000
Chikri el Miloud 29.05.2000
emmanuel Feil 05.06.2000
emmanuel Gautier 07.06.2000
Jordan Sarazin 31.07.2000
Jean-Bernard Hebert 01.08.2000
Roger Soudais 01.08.2000
Franck Vezin 01.08.2000
thierry Kaufmann 01.08.2000
abid Benaouda 10.08.2000
Huynh van Chinh 14.08.2000
Yves alix 28.08.2000
Jean-Noel Manini 18.09.2000
Stephanie Robert 21.09.2000
Julien Nury 01.10.2000
Guiseppe Cucuzzella 02.10.2000
Franck Mauvillain 06.11.2000
Hocine Bachiri 13.11.2000
Sebastien Dassule 01.12.2000
Roland trupel 04.12.2000

Bruno le Mat 04.12.2000
Daniel ancel 15.12.2000 
armand Marchand 15.12.2000

KaeFeR WaNNeR Shipbuilding 
Francja

30 lecie                                              
Jean luc Rio 01.09.1980

10 lecie
Beugnier Didier        03.01.2000

KaeFeR aerospace GmbH  
Niemcy

10 lecie
Wilfried Kumpfe 01.04.2000

KaeFeR Construction GmbH 
Niemcy

20 lecie
Rene Ziegenskie 12.11.1990

KaeFeR industrie GmbH 
Niemcy

40 lecie
Denis linnemann 01.09.1970
30 lecie
lothar Frenkler 29.07.1980
thomas Biedritzki 01.08.1980
Gerald Fankhauser 25.08.1980
Jörg lemke 25.08.1980
Helmut Korporal 25.08.1980
thomas Wylegala 01.09.1980
Jörg Blumstengel 01.09.1980
Frank Gesse 01.09.1980
Jens Röttger 01.09.1980
thomasWanschura 01.09.1980
Jaroslav Nebrensky 15.09.1980
Heinz-Wilhelm Kluge 20.10.1980
Hans-Helmut Blender 12.11.1980
Horst tietz 01.12.1980
25 lecie
Rainer Fragel 07.01.1985
Georg Sowka 06.06.1985
Frank Weinert 06.06.1985
Georg Zgrzebski 06.06.1985
Peter Blunck 13.06.1985
thomas Müller 18.06.1985
Heiner Petz 21.06.1985
olaf Rodewald 01.08.1985
Dittmar Wellbrock 15.08.1985
Martin Schubert 26.08.1985
Reinhard Müller 01.10.1985
Sven oestmann 11.11.1985
20 lecie
Michael Hartmann 01.07.1990
Dirk Kruse 01.07.1990
Wilfried ladebeck 01.07.1990
Norbert Ringleb 01.07.1990
Hans-Joachim Spreewitz 01.07.1990
Rainer Woidtke 01.07.1990
Ralf Wendorf 02.07.1990
Jörg Daumann 16.07.1990
Klaus-Peter Klatt 23.07.1990
Mike Buse 01.08.1990
Jürgen Drafz 01.08.1990
Joachim Flämmich 01.08.1990
Hendrik Gayk 01.08.1990
Norbert Hilbig 01.08.1990
Rainer Kroll 01.08.1990
Norbert lindow 01.08.1990
Detlef Möller 01.08.1990
Detlef Mundt 01.08.1990
Joachim Neubüser 01.08.1990
thomas Pattke 01.08.1990
Siegfried Pollex 01.08.1990
torsten Rochow 01.08.1990

Francja
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Hansjürgen Strobel 01.08.1990
Hans-Ulrich theuergarten 01.08.1990
eryka Kruszona 01.08.1990
Marcus Pielok 01.08.1990
Karl-Heinz Reineke 04.08.1990
Roland Mergner 03.09.1990
Hans-Jürgen Nitsche 03.09.1990
Gerd Stäglin 03.09.1990
andreas Bertuleit 01.11.1990
Jörg Raugust 08.11.1990
Martina Patze 16.11.1990
Rainer Barthel 03.12.1990

10 lecie 
Joao Paulo teixeira de Moura 01.03.2000
Michael Krajewski 01.04.2000
Uwe Günther 01.05.2000
adalbert larisch 08.05.2000
Uwe Dietze 13.06.2000

KaeFeR isoliertechnik GmbH & Co. KG  
Niemcy 

40 lecie
Manfred Wessels 01.08.1970

30 lecie
Hans-Jürgen Kück 01.11.1980

 
25 lecie
andrea lindhorst 07.01.1985
aswin leo 01.06.1985 
Gerd Wolpmann 01.10.1984

20 lecie
Hermann otten 01.08.1990
Vlasta Kafkova 10.12.1990 

10 lecie
Christian Kelch 07.04.2000
anna Strack 01.05.2000
tim-oliver Felsen 16.05.2000
Susanne Mönch 01.09.2000
Hinrich Nolte 01.11.2000
Wolfgang Richter 01.12.2000

KaeFeR-HeiBl isoliertechnik Kft. 
Węgry

20 lecie
eva lovasné lipők 01.03.1990

10 lecie
János Dóka 18.07.2000 
Bálint török 01.01.2000

KaeFeR Punj lloyd ltD.  
indie

10 lecie

Poonam Chand Jain 07.01.2000

teRMoiZola UaB 
litwa

40 lecie

aldona Martisauskiene  01.12.1970

Nikolaj Vasilevskij 07.05.1970

20 lecie

laima Janulioniene 26.11.1990

10 lecie

Virignija Uogintiene 23.07.2000

KaeFeR Nederland B.V.  
Holandia

40 lecie

John van Kleef 29.06.1970

20 lecie

Ger Bravenboer 06.08.1990

10 lecie
leo Doornhein 01.05.2000
Marisa tjong-a-Hung 01.09.2000

KaeFeR Construction aS 
Norwegia

30 lecie
Hans Bjørn Paulsrud 01.05.1980

Ronny løkkevik 22.09.1980

25 lecie
Henning Christensen             14.05.1985
Gudmund Stuerød 12.06.1985
Harald Moen Halvorsen 10.06.1985

10 lecie
Per otto Blomqvist 05.06.2000
Romuald Mickiewicz 05.06.2000
ove edgar abrahamsen 24.07.2000
Vera Refsnes 31.07.2000
leif Sixtensson 28.08.2000

KaeFeR eNeRGY aS 
Norwegia

20 lecie
arild Haugland 01.01.1990 
Svein liseth 18.01.1990 
Rune eiane 16.02.1990
Rolf ingebrigtsen 24.09.1990
Harald Nordeide 20.11.1990

10 lecie
Kjetil Berntsen 01.01.2000
arne Jørgen Hokstad 10.01.2000
Karl Jakob Sømoe 03.03.2000
esa Peter Hautamæki 03.04.2000
inge orre Haaland 01.07.2000
Mats Mjelde lidbom 21.08.2000
torleif Susort 01.11.2000
Christer langland 01.12.2000
Roger Nordskag 01.12.2000

KaeFeR Sa 
Polska

45 lecie

eugeniusz Kozioł 10.12.1965

40 lecie 
Wiesław Golicz 05.06.1970
Wiesław Jamroziewicz 02.06.1970
Ryszard Więckowski 08.07.1970

30 lecie
Kazimierz Dzięgiel 01.07.1980
Kazimierz iwaniak 09.09.1980
Bogdan Jankowski 02.10.1980
andrzej Konieczny 26.04.1980
andrzej Kuta 09.01.1980
Ryszard lasota 05.02.1980
edward Pessel 15.10.1980
Marek Pokorski 20.08.1980
Roman Słota 01.05.1980
Jerzy Szymczak 04.09.1980
Wiesław Wach 14.09.1980
Marzanna Banaszewska 01.10.1980
Gabriela Cieślak 02.05.1980
Marian Pawlina 17.03.1980
Janusz Wiśniewski 16.06.1980

25 lecie 
andrzej Brzozowski 01.09.1985
ireneusz Bugała 01.05.1985
Józef Ćwiok 01.01.1985
Jan Dorobek 01.09.1985
Marek Gasza 20.05.1985
Henryk Gołaszewski 29.04.1985
tadeusz Kasprzak 01.04.1985
Zbigniew Kochański 06.02.1985
Zbigniew Korman 05.12.1985
Kazimierz Kumorek 01.05.1985
andrzej Majka 07.03.1985
Bogdan Płaza 01.10.1985
adam Pokrzyk 20.02.1985
Henryk Sobarnia 01.05.1985
Stanisław Sysło 01.05.1985
Bogusław Wider 01.08.1985
Wojciech Wiśniewski 01.09.1985
Jan Zając 08.09.1985

20 lecie
Grzegorz Jackowiak 01.07.1990
Zdzisław Klisiewicz 15.09.1990
ignacy Matras 20.02.1990

Wiesław Pieprz 06.09.1990
Mieczysław Pszczoła 10.08.1990
Kazimierz tarnowski 05.08.1990
andrzej Ulczok 03.08.1990

10 lecie
Marcin Jamza 14.05.2000
Janusz Juma 02.09.2000
Rafał Kabat 11.05.2000
Paweł Kaczmarek 08.09.2000
arkadiusz Kamiński 08.05.2000
Jarosław Kępka 07.11.2000
leszek Kulikowski 07.11.2000
Józef Mastalerz 24.06.2000
tomasz Słupski 22.07.2000
Robert Wnuk 20.06.2000
Roman Kwapniewski 18.09.2000

KaeFeR llC 
Doha, Katar

10 lecie

Variyathel Mohideen Shah 28.11.2000

KaeFeR thermal Contracting   
Services (Pty) ltd., RPa

40 lecie
Petrus Methule 15.04.1970
elphus Mashinini 16.04.1970

30 lecie
thabo Maboya 21.01.1980
Reuben Mbethe 17.01.1980
thembile Mzukwa 16.04.1980
Pondo thukwane 20.05.1980
Hamilton Motloung 07.07.1980
Moshima Skhosana 22.07.1980

25 lecie
abram Morifi 25.11.1985
Germiston toti 06.02.1985
Ben Gaseranye 09.02.1985
absalom Buthelezi 30.09.1985
Phillemon tau 01.10.1985
Wilson Malinga 05.08.1985
lefty Motloung 28.08.1985

20 lecie

Poobalan Rajagopol Moodley 05.03.1990

10 lecie
thokozani Mcineka 29.05.2000
thomas liebenberg 06.07.2000

KaeFeR aislamientos S.a.  
Hiszpania

40 lecie
Manuel Gil 11.02.1970
José Celeiro 10.08.1970
José antonio Fernandez 27.08.1970
agustín Manchón 23.10.1970
Juan Barroso 14.12.1970

25 lecie

Joaquin Rodriguez 18.02.1985

20 lecie
oscar José Pérez 30.10.1990
alfonso Rodriguez 05.02.1990

10 lecie
Miguel Ángel Pernás 16.05.2000
luis Maria Calvo 23.06.2000
Fernando Noya 31.07.2000
Ramón lópez 01.08.2000
Íñigo Bujedo 04.12.2000
alejandro Martín 11.12.2000

KaeFeR l.l.C.  
Zjednoczone emiraty arabskie

10-lecie 

Sanjay Kumar 15.07.2000

annelotte Koch, † 10.03.2010 
 
Birma
Myo Min thet thet, † 30.11.2009

Francja
Ramos Raymond, † 31.03.2010

Niemcy
Klaus tietjen, †  30.08.2009 
Marko Sesar, † 31.08.2009  
Günter Mißfelder, † 02.09.2009  
Guido Hollbach, † 30.10.2009  
Günter Koch, † 10.11.2009
Gerhard Hornof, † 17.11.2009
Siegfried Halacz, † 17.11.2009
Willy Müller, † 24.11.2009
emilie Felz, † 21.12.2009
Richard Gruen, † 26.12.2009  
Rudolf Bakker, †  28.01.2010  
Walter Ziebarth, † 30.01.2010  
Klaus Schmidt, † 08.02.2010
Johannes Bevers, †  24.02.2010  
Karl-Heinz laakes, † 03.03.2010  
Günter Jahnke, † 15.03.2010
Ulrich Manthey, † 17.03.2010  
Georg Ring, † 26.03.2010  
alexander oettel, † 28.03.2010
adolf-Karl amos, †  31.03.2010  
Wolf Münch, † 11.04.2010
Werner Detering, † 16.04.2010  
Heinz Wehner, † 19.04.2010  
Zdravko Smoljanovic, † 21.04.2010  
Klaus-Dieter Sommer, † 24.04.2010
Hasan Mehter, † 06.05.2010  
Günter Papajewsky, † 07.05.2010  
adolf Grunewald, † 11.05.2010  
Rosemarie iden, † 25.05.2010  
Fred Pettelkau, †  27.05.2010  
Bruno Franzke, †  10.06.2010 
Reinhard Gawehn, † 28.06.2010  
Heinz-Wilhelm Kluge, † 05.07.2010
Jürgen Zelck, † 08.07.2010  
Dietmar Nicke, †  11.07.2010 
otto Baufeld, †  15.07.2010  
Franjo lulic, † 16.07.2010
Rudolf Beunink, † 16.07.2010  
Hermann Peuß, † 21.07.2010
Rolf-Dieter Rudnik, †  04.08.2010

Węgry
Zoltán Balla, † 17.07.2009

Indie
K Rammohan Rao, † 07.02.2010 

Norwegia
Jan thorbjørnsen, † 06.03.2010

Polska
Jerzy Reszczyński, † 13.01.2010
Jan Kuboń, † 04.03.2010

RPA
Sipho Mdletshe, † 06.10.2009
John lottering, † 02.04.2010
Marmar elmon Moeng, † 22.05.2010
Jabulani Petros Mhlongo, † 26.06.2010

Hiszpania
Jesús lópez, † 18.08.2010

Odeszli od nas:

JUBilaCi



KONKURS FOTOGRAFICZNY Wynik naszego międzynarodowego konkursu foto-
graficznego tworzy imponujący kalejdoskop kulturowej różnorodności.  
Pracownicy KAEFER z całego świata uwiecznili na swoich zdjęciach ludzi, zwierzęta  
i kulturę. Kolorowa wystawa wielokulturowych obrazów oferuje oglądającym 
poruszające widoki i fascynującą perspektywę.
Na tej, jak i na ostatniej stronie publikujemy zaledwie wycinek
- cały album można podziwiać na stronie www.kaefer.com/All_photos.html.
Więcej o  konkursie fotograficznym można przeczytać na stronie 14.
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Energia z pustyni ma pomóc w walce ze zmianami klimatu
Planowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych na Bliskim Wschodzie oraz Afryce 
Północnej powinna pokryć około 15 procent zapotrzebowania na energię w Europie  
do roku 2050. 
>> Strona 08

Więcej krajów na drodze do Kompletnych Rozwiązań  
Izolacyjnych
Łączenie prac izolacyjnych z usługami blisko z nimi spokrewnionymi, takimi jak rusztowania 
czy ochrona powierzchni są kluczowymi elementami strategii KAEFER.
>> Strona 11

Cichy start wielkiego samolotu
Zwykle silniki rozruchowe robią dużo hałasu. Eksperci KAEFER ds. akustyki zostali 
poproszeni o przeprowadzenie modyfikacji już zaizolowanych urządzeń, bez zwiększania 
określonych wymiarów zewnętrznych.
>> Strona 19

Umowa ramowa z firmą Statoil: KAEFER ENERGY 
zwycięski w walce z silną konkurencją
Podpisanie umowy ramowej jest ważnym kamieniem milowym dla działu Offshore. Jest to 
jeden z największych kontraktów na prace serwisowe w historii Grupy KAEFER i oznacza, 
że klienci cenią sobie jakość.
>> Strona 32

Duży, Większy, „Oaza Mórz“
„Budujemy rzeczy niesamowite“ - tak brzmi motto Royal Caribbean Cruise Line dla „Oazy 
Mórz“, która powstała pomiędzy końcem roku 2007 i 2009 w stoczni STX Europe w Turku. 
Solarium na pokładach 15 i 16 to zupełna nowość dla przedsiębiorstwa żeglugowego.
>> Strona 35
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PRZEMYSŁ Joint venture zaczyna od rekordowego kontraktu

OFFSHORE Platforma Gjøa uruchomiona

PRZEMYSŁ STOCZNIOWY Hiszpańska marynarka wojenna polega na KAEFER

BUDOWNICTWO BBI - lotnisko dla Berlina

PRZEMYSŁ LOTNICZY Wyjątkowo cichy komfort
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Półzanurzalna platforma wiertnicza Gjøa w docelowym 
miejscu na Morzu Północnym
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