
KOMPLETACJA
DOSTAW 



ZAWORY PRZEMYSŁOWE
Oferujemy bardzo szeroką paletę armatury przemysłowej 

dostępnej w  różnych wykonaniach materiałowych i  klasach 

ciśnienia. Dostosowujemy konstrukcję zaworów do specyfi-

kacji projektowej oraz ekonomiczno-jakościowych wymagań 

inwestora i użytkownika.

W naszej ofercie mamy: kurki kulowe i stożkowe, przepustnice 

symetryczne, dwumimośrodowe i  trzymimośrodowe, zawo-

ry tłoczkowe, grzybkowe i  membranowe, zasuwy klinowe 

i nożowe, zawory zwrotne, bezpieczeństwa, manometryczne, 

elektromagnetyczne, regulacyjne i redukcyjne oraz filtry.

NAPĘDY I AKCESORIA
Dobieramy, montujemy do zaworów i testujemy napędy elek-

tryczne, pneumatyczne i hydrauliczne. 

Napędy elektryczne w  pełnym zakresie napięć zasilania 

24 VDC – 400 VAC, różnych producentów.

Napędy pneumatyczne tłokowe, membranowe, zębatkowe 

i z dźwignią szkocką, produkcji własnej lub wskazanego produ-

centa; dwustronnego lub jednostronnego działania; w obudo-

wie ze szczotkowanego aluminium lub ze stali kwasoodpornej.

Akcesoria do napędów: zawory elektromagnetyczne, wyłącz-

niki krańcowe, ustawniki elektro-pneumatyczne, filtry i reduk-

tory ciśnienia.

KOMPENSATORY I WĘŻE
Oferujemy kompensatory metalowe mieszkowe, soczewkowe 

oraz gumowe; węże stalowe w oplocie oraz węże gumowe 

wysokociśnieniowe.

Szeroki zakres dostępnych materiałów oraz przyłączy (koń-

cówki do spawania, kołnierze, okucia) sprawia, że nasza ofer-

ta w zakresie kompensacji naprężeń termicznych rurociągów 

jest kompletna.

Zapewniamy zaprojektowanie i  obliczenia wytrzymałościowe 

na podstawie podanych warunków pracy i w zgodzie ze spe-

cyfikacją zamawiającego.

NASZE PRODUKTY
Zakres oferty kompletacyjnej 



USZCZELKI
Klinger jest światowym liderem w  rozwoju, produkcji i  dys-

trybucji wysokiej jakości produktów uszczelniających. 

Przeszliśmy długą, trwającą ponad sto lat drogę, od rewo-

lucyjnego niegdyś wynalezienia uszczelnień azbestowych, aż 

po współczesne, zaawansowane materiały oparte o  włókna 

syntetyczne.

Nasze portfolio pokrywa cały zakres statycznych uszczel-

nień przemysłowych. Dostarczamy uszczelnienia odporne 

na wszelkie warunki termiczne, chemiczne i  ciśnieniowe: na 

bazie włókien syntetycznych, modyfikowanego PTFE i grafitu 

oraz uszczelki metaloplastyczne.

APARATURA POMIAROWA
Instalacje przemysłowe to nie tylko rury i  zawory, ale także 

wiele rodzajów aparatury pomiarowej. We współpracy z wio-

dącymi producentami w  Polsce i  na świecie, dobieramy 

i  kompletujemy dla klienta instrumenty pomiaru ciśnienia, 

temperatury, poziomu i natężenia przepływu. 

Poziomowskazy to kolejna grupa produktów, w  której 

KLINGER jest światowym liderem. Produkujemy zarów-

no poziomowskazy ze szkłami, zapewniające bezpośredni 

odczyt, jak również magnetyczne. Dodatkowo możemy 

dostarczyć radarowe lub ultradźwiękowe wskaźniki poziomu.

KOŁNIERZE I ŚRUBY
Kompletujemy nie tylko zawory, ale też dopasowane do nich 

kołnierze i elementy łączące. W swojej ofercie mamy kołnierze 

ze stali węglowej i  kwasoodpornej w  normalizacji EN oraz 

ASME. Dzięki temu, oraz dzięki produkowanym przez nas 

uszczelkom, jesteśmy w  stanie dostarczyć klientowi kom-

pletne połączenie kołnierzowe, wstępnie skręcone, w  celu 

znacznego ułatwienia i  przyspieszenia finalnego montażu 

w  instalacji przemysłowej. Uzupełniająco oferujemy również 

szereg produktów związanych z połączeniami kołnierzowymi, 

takich jak zestawy izolacyjne przeciw korozji galwanicznej czy 

osłony kołnierzy z tworzyw sztucznych albo z metalu.

NASZE PRODUKTY
Najlepsza jakość w konkurencyjnej cenie



KLINGER w Polsce Sp. z o.o.
ul. Farbiarska 69, 02-862 Warszawa

tel.: +48 22 644 01 05 » fax: +48 22 644 66 11
biuro@klinger.pl

Specjaliści ds. produktów:
Armatura:  armatura@klinger.pl 
Poziomowskazy:  poziomowskazy@klinger.pl
Uszczelnienia:  uszczelnienia@klinger.pl

Inżynierowie sprzedaży:
Obszar wschodni:  607-170-150
Obszar południowo-wschodni:  601-354-161
Obszar południowo-zachodni: 602-317-493 
Obszar zachodni:  601-940-040
Obszar północny:  693-080-580

www.klinger.pl


