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RADPOLŚS.ŚA.ŚtoŚwiodącyŚwytwórcaŚi dostawca
zaawansowanychŚtechnologicznie,Śkompletnych
systemówŚrurowychŚ(rury,Śkształtki,Śarmatura,Śmufy
sieciowaneŚradiacyjnie)ŚdoŚprzesyłuŚciepła,Śmediów
chłodzących,ŚmediówŚtechnologicznychŚorazŚpary.
JestŚteżŚczołowymŚproducentemŚrurŚwarstwowych
z wysokiejŚjakościŚpolietylenuŚdoŚbudowyŚinstalacji
wodociągowych,ŚkanalizacyjnychŚi gazowych.Ś

WysokaŚjakośćŚproduktówŚorazŚzadowolenieŚklientów
sąŚdlaŚnasŚnajważniejsze.ŚBudujemyŚrelacjeŚoparteŚ
naŚwzajemnymŚzaufaniu.ŚJesteśmyŚzdania,Ś
żeŚdobraŚwspółpracaŚtoŚwspółpracaŚdługofalowa.Ś
ToŚwłaśnieŚdlaŚnaszychŚpartnerówŚtworzymyŚświatŚ
korzyściŚRADPOL.

ProduktyŚRADPOLŚuzyskałyŚliczneŚmiędzynarodowe
certyfikatyŚiŚaprobaty.ŚCiesząŚsięŚzaufaniem
odbiorcówŚnaŚwymagającychŚrynkachŚeuropejskich,
takichŚjakŚSkandynawia,ŚPortugalia,ŚNiemcy,ŚWłochy,
Szwajcaria,ŚFrancjaŚiŚinne.
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EFEKTYWNE SYSTEMY RUROWE

SYSTEMY RUR
PREIZOLOWANYCH

MUFY SIECIOWANE
RADIACYJNIE
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JAKIE REALIZACJE CI  INTERESUJĄ?
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BudowaŚ IIŚ liniiŚ metraŚ toŚ flagowaŚ iŚ najbardziejŚ prestiżowa
inwestycjaŚ infrastrukturalnaŚ Stolicy,Ś odŚ dawnaŚ wyczekiwanaŚ przez
jejŚmieszkańców.

PraceŚ budowlaneŚ naŚ odcinkuŚ C-21Ś naŚ TargówkuŚ związaneŚ były
zŚbudowąŚtowarzyszącejŚIIŚ liniiŚmetraŚsieciŚciepłowniczej.ŚWŚramach
tejŚ inwestycjiŚ RADPOLŚ dostarczyłŚ ruryŚ preizolowane,Ś kształtki,
armaturęŚ oraz  zespołyŚ złączyŚ wŚ zakresieŚ średnicŚ od  DNŚ 40Ś do
DN  800.Ś NajwiększąŚ częśćŚ tejŚ inwestycjiŚ stanowiłyŚ rury
DN 800 –ŚułożoneŚnaŚponadŚ1,5ŚkmŚodcinku.

IIŚliniaŚmetraŚpołączyŚdzielnicęŚWolaŚnaŚlewymŚbrzeguŚzŚTargówkiem
naŚ prawymŚ brzeguŚ Wisły.Ś CałaŚ liniaŚ maŚ zostaćŚ ukończonaŚ doŚ 2023
rokuŚorazŚmaŚliczyćŚ31Śkm.Ś

BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA II LINII METRA W WARSZAWIE
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Lokalizacja: Polska,ŚWarszawa
Zakończenie projektu:ŚwrzesieńŚ2019Śr.
Zastosowanie: siećŚciepłownicza
Produkt: ruryŚpreizolowane,Śkształtki,
armatura,ŚzespołyŚzłączy,Śmufy
sieciowaneŚradiacyjnieŚ



WarszawskaŚsiećŚciepłowniczaŚwykonanaŚjestŚzarównoŚw technologii
preizolowanejŚ jakŚ iŚ kanałowej.Ś MimoŚ iżŚ wŚ latachŚ 90-tychŚ zaczęto
odchodzićŚodŚbudowyŚsieciŚciepłowniczychŚwŚtechnologiiŚkanałowej
głównieŚzŚpowoduŚdużychŚstratŚciepłaŚnaŚprzesyleŚaŚtakżeŚwysokich
kosztówŚ pracŚ iŚ czasochłonnościŚ budowy,Ś toŚ nadalŚ znacznaŚ część
warszawskiejŚ infrastrukturyŚ ciepłowniczejŚ wykonanaŚ jestŚ wŚ tej
technologii.ŚWŚstolicyŚprowadzoneŚsąŚliczneŚdziałaniaŚmająceŚnaŚcelu
modernizacjęŚ sieciŚ tak,Ś abyŚ zminimalizowaćŚ liczbęŚ awariiŚ aŚ tym
samymŚograniczyćŚstratyŚciepłaŚiŚwodyŚsieciowej.Ś

WymianaŚ nieefektywnejŚ sieciŚ kanałowejŚ prowadzonaŚ byłaŚ m.in.
w  ramachŚ projektuŚ ModernizacjaŚ warszawskiejŚ sieciŚ ciepłowniczej
na  terenieŚ MiastaŚ StołecznegoŚ Warszawy .Ś PlanŚ modernizacjiŚ sieci
ciepłowniczejŚ wŚ swychŚ kluczowychŚ założeniachŚ miałŚ na  celu
ograniczenieŚ emisjiŚ dwutlenkuŚ węglaŚ i  poprawę  Ś efektywności
energetycznej,Śa tymŚsamymŚzmniejszenieŚemisyjnościŚgospodarki.

ModernizacjaŚ instalacjiŚ obejmowałaŚ odcinkiŚ sieciŚ ciepłowniczej:
od komoryŚS-18Śdo komoryŚS-24Śz przyłączamiŚdo budynkówŚprzyŚul.
SzpitalnejŚorazŚul.ŚZgody.Ś

InwestycjaŚ zlokalizowanaŚ wŚ samymŚ centrumŚ WarszawyŚ była
niezwykleŚ wymagającymŚ przedsięwzięciem,Ś zarównoŚ zŚ punktu
widzeniaŚwykonawstwa,Ś jakŚ iŚdostawŚproduktów.ŚKażdeŚodstępstwo
odŚ rygorystycznegoŚ harmonogramuŚ realizacjiŚ projektuŚ mogło
bowiemŚoznaczaćŚprzedłużanieŚsięŚutrudnieńŚkomunikacyjnychŚoraz
pozbawićŚ bezpośrednichŚ odbiorcówŚ dostępuŚ doŚ ciepłejŚ wody
iŚcentralnegoŚogrzewania.
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MODERNIZACJA WARSZAWSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
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Lokalizacja: Polska,ŚWarszawa
Zakończenie projektu: wrzesieńŚ2019Śr.
Zastosowanie: siećŚciepłowniczaŚ
Produkt: ruryŚpreizolowane,Śłuki
preizolowane,ŚpierścienieŚoŚśrednicy
DN 500,ŚendŚcapy,ŚmufyŚsieciowane
radiacyjnie



NaŚprzestrzeniŚostatnichŚ latŚwŚstolicyŚLitwyŚwielokrotnieŚdochodziło
doŚ awarii,Ś nadgryzionegoŚ zębemŚ czasu,Ś stalowegoŚ kolektora
tłoczno-ściekowego.Ś RenowacjaŚ ruramiŚ GRPŚ nieŚ przyniosła
oczekiwanegoŚ efektu.Ś WrazŚ zŚ upływemŚ latŚ ilośćŚ nieszczelności
systemuŚ rosłaŚ wymuszającŚ kolejnąŚ renowacjęŚ rurociągu.Ś Podjęto
decyzjęŚ oŚ zastosowaniuŚ najnowszejŚ technologiiŚ rurŚ PEHDŚ RC
MULTIsafe®.Ś RADPOLŚ dostarczyłŚ doŚ WilnaŚ ponadŚ 1,5Ś kmŚ rurŚ PEHD
RCŚMULTIsafe®Ś2LŚDNŚ710ŚSDR17.Ś

RuryŚ łączoneŚ byłyŚ w  długieŚ odcinki  aŚ następnieŚ wciągane
w miejscachŚodkryciaŚstaregoŚrurociąguŚdo istniejącegoŚkolektora.

MającŚ jednorodnyŚ systemŚ połączeńŚ zgrzewanychŚ polietylenowe
ruryŚ sąŚ trwałe,Ś szczelneŚ i  wŚ tegoŚ typuŚ renowacjachŚ sprawdzają
sięŚ najlepiej.Ś StanowiąŚ efektywneŚ rozwiązanieŚ dlaŚ inwestora
podŚ względemŚ trwałościŚ i  niezawodności.Ś RuryŚ PEHDŚ RC
MULTIsafe®Ś 2L  sąŚ szczególnieŚ polecaneŚ do  technolgii
bezwykopowychŚ iŚ posiadająŚ pełnąŚ certyfikacjęŚ DINŚ CERTCOŚ wg
klasyfikacjiŚPASŚ1075.

MODERNIZACJA KOLEKTORA ŚCIEKOWEGO W WILNIE NA LITWIE
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Lokalizacja: Litwa,ŚWilno
Zakończenie projektu: grudzieńŚ2019Śr.
Zastosowanie: siećŚkanalizacyjna
Produkt: ruryŚPEHDŚRC MULTIsafe®Ś2L
DNŚ710ŚSDR17
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InwestorŚ realizowałŚ remontŚ odcinkaŚ kolektoraŚ tłocznegoŚ ścieków
DNŚ 800Ś mmŚ weŚ WsiŚ KościelnejŚ k.Ś Kalisza,Ś o  długościŚ 1165Ś mŚ wraz
z  wymianąŚ zużytejŚ armaturyŚ orazŚ uszczelnieniemŚ komór.
PrzeprowadzenieŚ zaplanowanychŚ pracŚ nieŚ byłobyŚ możliweŚ bez
wykonaniaŚ tzw.Ś bypassu ,Ś któryŚ miałŚ przejąćŚ transportŚ ścieków
na czasŚpracŚrenowacyjnych.

WŚtymŚceluŚRADPOLŚdostarczyłŚruryŚPE100ŚDNŚ630ŚSDR26.Ś

PlanowaneŚwłączenieŚrurociąguŚomijającegoŚ(bypassu)Śdo rurociągu
tłocznegoŚ zostałoŚ wykonaneŚ w  czasieŚ niskichŚ przepływówŚ ścieków
(wŚweekend,Św godzinachŚnocnych)ŚorazŚprzyŚwyłączonejŚpompowni
głównejŚ przyŚ ul.Ś ZłotejŚ w  Kaliszu.Ś NaŚ czasŚ wykonaniaŚ właściwego
rękawaŚuruchomionyŚzostałŚdodatkowyŚpowierzchniowyŚkolektorŚDN
630Ś(bypass)ŚzbudowanyŚna bazieŚrurŚPE100Śod RADPOL.

BUDOWA BYPASSU  KOLEKTORA ŚCIEKOWEGO DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Lokalizacja: Polska,ŚWieśŚKościelnaŚk.
Kalisza
Zakończenie projektu: lipiecŚ2020Śr.
Zastosowanie: infrastrukturaŚsieci
zewnętrznych,ŚkolektorŚtłoczny
do oczyszczalniŚścieków
Produkt: ruryŚdo kanalizacjiŚPE100ŚDNŚ630
SDR26
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RosnąceŚ zapotrzebowanieŚ naŚ gazŚ wŚ północnejŚ części
woj.Ś świętokrzyskiegoŚ orazŚ koniecznośćŚ zabezpieczeniaŚ dostaw
paliwaŚ gazowegoŚ doŚ odbiorcówŚ zlokalizowanychŚ naŚ terenie
aglomeracjiŚ kieleckiejŚ stałyŚ sięŚ impulsemŚ doŚ budowyŚ gazociągu
średniegoŚciśnieniaŚwŚKielcach.

NaŚ budowęŚ kluczowegoŚ odcinkaŚ gazociąguŚ średniegoŚ ciśnieniaŚ dla
KielcŚ RADPOLŚ dostarczyłŚ ruryŚ do  gazuŚ RC  MULTIsafe®Ś 2LŚ DNŚ 400
mmŚ i  DNŚ 560Ś mm.Ś GazociągŚ zostałŚ ułożonyŚ wzdłużŚ ulic
Gen.Ś WładysławaŚ Sikorskiego,Ś JanaŚ NowakaŚ Jeziorańskiego
iŚdługośćŚponadŚ2Śkm.

RealizacjaŚ tejŚ inwestycjiŚ wpłynęłaŚ na  poprawęŚ bezpieczeństwa
eksploatacjiŚ sieciŚ gazowejŚ orazŚ bezpieczeństwoŚ dostaw.Ś Zapewniła
możliwośćŚ wzrostuŚ dystrybucjiŚ gazuŚ w  rejonieŚ KielcŚ i  znacząco
ułatwiłaŚ przesyłŚ gazuŚ w  kierunkuŚ województwŚ mazowieckiegoŚ oraz
łódzkiego.Ś
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BUDOWA KLUCZOWEGO ODCINKA GAZOCIĄGU DLA KIELC
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Lokalizacja: Polska,ŚKielce
Zakończenie projektu: grudzieńŚ2019Śr.Ś
Zastosowanie: gazociągŚśredniego
ciśnienia
Produkt: ruryŚdo gazuŚRC MULTIsafe®
2L DNŚ400Śi DNŚ560



PrzebudowaŚ AleiŚ RacławickichŚ toŚ dlaŚ LublinaŚ projektŚ priorytetowy,
któregoŚ realizacjaŚ wynikałaŚ zŚ szereguŚ dokumentówŚ strategicznych
MiastaŚ LublinŚ iŚ WojewództwaŚ Lubelskiego.Ś JednymŚ zŚ kluczowych
elementówŚinwestycjiŚbyłaŚwymianaŚsieciŚgazowejŚnaŚodcinkuŚRonda
HonorowychŚKrwiodawcówŚorazŚskrzyżowaniaŚzŚul.ŚLipową.Ś

NowaŚsiećŚgazowaŚzostałaŚułożonaŚprzyŚpomocyŚrurŚRCŚMULTIsafe®
2LŚ odpornychŚ naŚ zarysowania,Ś propagacjęŚ pęknięćŚ oraz
posiadającychŚ pełnąŚ certyfikacjęŚ DINŚ CERTCOŚ wgŚ klasyfikacjiŚ PAS
1075.Ś RuryŚ RCŚ MULTIsafe®Ś 2LŚ zeŚ względuŚ naŚ parametry
wytrzymałościoweŚ sąŚ przeznaczoneŚ doŚ układaniaŚ technikami
alternatywnymiŚ(bezwykopowymi),Ś jednakŚdoskonaleŚsprawdzająŚsię
równieżŚprzyŚmontażuŚtradycyjnymŚponieważŚnieŚwymagająŚobsypki
piaskowej.Ś

RuryŚRCŚMULTIsafe®2LŚodŚRADPOLŚwykonaneŚsąŚz nowejŚgeneracji
tworzywŚklasyŚPE RCŚz kolorowąŚzewnętrznąŚwarstwąŚwyróżnikowąŚ–
z  wizualnąŚ możliwościąŚ stwierdzeniaŚ czyŚ wszelkieŚ uszkodzenia
i zarysowaniaŚnieŚprzekraczająŚ10Śproc.ŚgrubościŚścianki.
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MODERNIZACJA SIECI GAZOWEJ W LUBLINIE
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Lokalizacja: Polska,ŚLublin
Zakończenie projektu: 2020Śr.
Zastosowanie: gazociąg
Produkt:ŚruryŚdoŚgazuŚRCŚMULTIsafe®Ś2L
DNŚ63ŚiŚDNŚ450



StaryŚwodociągŚnaŚul.ŚGłogowskiejŚzostałŚzbudowanyŚjeszczeŚwŚ1945
roku.Ś JegoŚ renowacjaŚ miałaŚ przedeŚ wszystkimŚ naŚ celuŚ poprawę
jakościŚ dostarczanejŚ mieszkańcomŚ wodyŚ orazŚ zmniejszenieŚ ryzyka
awaryjnościŚsystemuŚwŚprzyszłości.

InwestycjaŚ takŚ potrzebnaŚ miastuŚ iŚ jegoŚ mieszkańcomŚ wykonana
zostałaŚ metodęŚ relining'uŚ czyliŚ wciągania  ruryŚ w  płaszczu
MAXIprotect®  wŚ istniejącyŚ rurociąg.Ś WykonawcaŚ wybrałŚ tęŚ metodę
renowacjiŚ ponieważŚ generowałaŚ onaŚ najmniejszeŚ uciążliwościŚ dla
okolicznychŚ mieszkańców.Ś PraceŚ remontoweŚ prowadzoneŚ były
środkiemŚ ulicyŚ GłogowskiejŚ pomiędzyŚ torowiskiemŚ tramwajowym
stanowiącymŚ rozdziałŚ dlaŚ pasówŚ ruchuŚ samochodówŚ w  obu
kierunkach.

KluczowymŚelementemŚsukcesuŚ inwestycjiŚbyłyŚ terminoweŚdostawy
orazŚszybkieŚułożenieŚrur.ŚDziękiŚutrzymaniuŚścisłegoŚharmonogramu
dostawŚ -Ś montażŚ iŚ wciąganieŚ rurociągówŚ odbyłoŚ sięŚ bezŚ znacznych
utrudnieńŚdlaŚmieszkańcówŚPoznania.

RENOWACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY ULICY GŁOGOWSKIEJ W POZNANIU
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Lokalizacja: Polska,ŚPoznań
Zakończenie projektu: lipiecŚ2019Śr.
Zastosowanie: siećŚwodociągowa
Produkt: ruryŚMAXIprotect® zŚnaddanym
dodatkowymŚpłaszczemŚz PPŚ-ŚDNŚ400
SDR17Śna ciśnienieŚPN10 ŚorazŚDNŚ180
SDR17Śna ciśnienieŚPN10 
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SpółkaŚzarządzającaŚwodociągamiŚwŚRudzieŚ ląskiejŚsystematycznie
modernizujeŚstarąŚi awaryjnąŚinfrastrukturęŚprzesyłową.

ProjektŚ realizowanyŚ naŚ przełomieŚ 2019Ś iŚ 2020Ś rokuŚ dotyczył
renowacjiŚ starejŚ nitkiŚ wodociągowej,Ś którejŚ przewody
zŚ biegiemŚ latŚ uległyŚ inkrustacji.Ś PraceŚ prowadzoneŚ byłyŚ zaŚ pomocą
metodyŚ relining'u.Ś MetodaŚ ta  jestŚ powszechnieŚ stosowana
do renowacjiŚrurociągówŚza pomocąŚrurŚz PEŚRC.Ś 

DoŚ renowacjiŚwodociąguŚw RudzieŚ ląskiejŚRADPOLŚdostarczyłŚ rury
do  wodyŚ pitnejŚ RC  MULTIsafe®2LŚ oŚ średnicachŚ DNŚ 630Ś mm  oraz
DNŚ 800Ś mm.Ś ProduktyŚ MULTIsafe®Ś odŚ RADPOLŚ posiadająceŚ pełną
certyfikacjęŚDINŚCERTCOŚwgŚklasyfikacjiŚPASŚ1075Ś.
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RENOWACJA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
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Lokalizacja: Polska,ŚRudaŚ ląska
Zakończenie projektu: styczeńŚ2020Śr.
Zastosowanie: siećŚwodociągowa
Produkt: ruryŚRC MULTIsafe®2LŚSDR17
DNŚ630ŚmmŚiŚDNŚ800Śmm



PotencjalneŚ przerwyŚ w  przesyleŚ mediówŚ mogąŚ pociągaćŚ za  sobą
olbrzymieŚstratyŚfinansowe,ŚdlategoŚteżŚwŚprzemyśleŚchemicznymŚklienci
oczekująŚrozwiązańŚniezawodnychŚi bezawaryjnych,ŚdającychŚgwarancję
trwałościŚna długieŚlata.Ś

CzołowyŚ producentŚ zŚ branżyŚ chemicznejŚ zrealizowałŚ przyŚ wsparciu
RADPOLŚ budowęŚ wytrzymałegoŚ systemuŚ doŚ przesyłuŚ wody
zdekarbonizowanej.

WŚ ramachŚ inwestycjiŚ RADPOLŚ dostarczyłŚ ruryŚ preizolowane
PE100Św płaszczuŚSPIRO.ŚRuryŚpreizolowaneŚRADPOLŚw płaszczuŚSPIRO
gwarantująŚ stabilnośćŚ utrzymaniaŚ temperaturyŚ bezŚ korkówŚ i  mostków
termicznych.  StandardowoŚ płaszczŚ SPIROŚ wykonywanyŚ jestŚ z  blachy
stalowejŚ ocynkowanej,Ś dostępneŚ są  równieżŚ płaszczeŚ wŚ wersji
aluminium,ŚalucynkŚorazŚkwasoodporne.

BUDOWA INSTALACJI DO PRZESYŁU WODY ZDEKARBONIZOWANEJ

str.Ś11

Lokalizacja: Polska
Zakończenie projektu: 2019Śr.Ś
Zastosowanie: zakładyŚchemiczne,
przemysł
Produkt: ruryŚpreizolowaneŚPE100
w płaszczuŚSPIRO
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NajlepszeŚ warunkiŚ dlaŚ rozwojuŚ farmŚ wiatrowychŚ występująŚ na
północyŚPolskiŚorazŚwŚśrodkowejŚiŚwŚzachodniejŚczęściŚkraju.ŚDlatego
wŚ 2020Ś rokuŚ wŚ województwieŚ zachodniopomorskimŚ inwestor
wybudowałŚ trzyŚ farmyŚ wiatroweŚ (33Ś wiatraki)Ś wrazŚ z  infrastrukturą
towarzyszącą.ŚWiatrakiŚpowstałyŚw odległościŚod 3 doŚ13 kmŚod linii
brzegowejŚMorzaŚBałtyckiego.Ś

WŚtejŚinwestycjiŚRADPOLŚodpowiadałŚzaŚdostarczenieŚrurŚosłonowych
PE100Ś RC  SDR9Ś przeznaczonychŚ do  ochronyŚ kabliŚ energetycznych,
któreŚ zeŚ względuŚ naŚ ciężkąŚ specyfikęŚ terenuŚ orazŚ bliskośćŚ obszaru
NaturaŚ2000ŚzostałyŚpoprowadzoneŚna głębokościŚażŚ30 m.Ś

RuryŚPEŚRCŚsą dedykowaneŚdo układaniaŚwŚtrudnychŚiŚwymagających
warunkachŚ terenowych.Ś Z  uwagiŚ na  dużąŚ wytrzymałość
na  obciążeniaŚ punktoweŚ iŚ zarysowaniaŚ jakieŚ mogąŚ sięŚ pojawić
podczasŚ instalacjiŚ orazŚ dużyŚ zakresŚ akceptowanychŚ temperatur
roboczych,Ś mogąŚ byćŚ oneŚ stosowaneŚ do  prowadzeniaŚ prac
budowlanychŚprzezŚcałyŚrok.

BUDOWA INFRASTRUKTURY OSŁONOWEJ DLA KABLI ENERGETYCZNYCH  
NA FARMIE WIATROWEJ
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Lokalizacja: Polska,ŚKamieńŚPomorski
Zakończenie projektu: lipiecŚ2020Śr.
Zastosowanie: infrastruktura
energetyczna
Produkt: ruryŚochronneŚPE100ŚRCŚSDR9
DNŚ110ŚiŚDNŚ180
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