
Rozwiązania rurociągów kompozytowych



Łącząc życie.
Dostarczając przyszłość.



ASIA

• Indonesia
• Singapore
• South Korea
• Pakistan
• India
• Malaysia

1
Factories

6
Sales offices

MIDDLE EAST

• Turkey
• Lebanon

1
Factory

2
Sales offices

GCC

• Dubai
• Abu Dhabi
• Qatar
• KSA
• Oman
• Kuwait 

5
Factories

8
Sales offices

EUROPE

• UK
• France
• Netherlands
• Spain
• Italy

2
Factories

5
Sales offices

AFRICA

• Egypt
• Morocco
• Algeria (Liaison office)

2
Factories

3
Sales offices

USA

• Texas
• Louisiana

2
Factories

2
Sales offices

3,000+ pracowników

26 biur sprzedaży

400+ klientów

50+ krajów

13 fabryk

53 linie produkcyjne

681,000mkw powierzchni 
             zabudowy

7,500km/rok

200+ bieżących realizacji
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Kompletne rozwiązania 
systemów rur 
kompozytowych z 
włókna szklanego



Historia
Założona w 1984 roku w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich firma Future Pipe Industries zyskała zaufanie i reputację 
dzięki dostarczaniu doskonałości inżynieryjnej i zaangażowaniu 
w tworzenie wartości dla naszych klientów. Obecnie nasza 
działalność jest prowadzona na całym świecie i obejmuje zakłady 
produkcyjne i biura sprzedaży na Bliskim Wschodzie, w Afryce, 
Europie, Ameryce Północnej i Azji.

Future Pipe Industries jest liderem w projektowaniu, produkcji i instalowaniu 
niestandardowych rozwiązań rur kompozytowych dla przemysłu naftowego i 
gazowego, chemicznego i przemysłowego, wodnego i infrastruktury, morskiego 
i przybrzeżnego.

Rozszerzając nasze bogate portfolio produktów, oferujemy kompleksowe 
rozwiązania obejmujące projektowanie systemów i usługi inżynieryjne, 
zarządzanie projektami, wsparcie techniczne, nadzór terenowy i szkolenia.

Kierujemy się tworzeniem wartości dla naszych użytkowników końcowych 
w ramach naszego celu korporacyjnego, czyli “wspólnej pracy nad 
dostarczaniem wody i energii światu w najbardziej efektywny i zrównoważony 
sposób”.

Nasze obiekty są najnowocześniejsze. Zaawansowane systemy produkcji, 
testowania i sterowania procesami obsługują 53 linie produkcyjne zajmujące 
681 000 m2 powierzchni. Obsługujemy ponad 400 stałych klientów i 
zainstalowaliśmy ponad 190 000 kilometrów rur na całym świecie.

Year 1971
Dubai, United Arab Emirates
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Dostarczanie światu 
wody i energii w 
najbardziej efektywny i 
zrównoważony sposób

NAsZA WIZjA
Podnieść pozycję kompozytów do materiału 
pierwszego wyboru i miejsce Future Pipe Industries jako 
nr 1 na rynkach, na których działamy i operujemy.

NAsZA mIsjA
• Zostać preferowanym dostawcą dla wszystkich 

naszych kluczowych klientów – znamy ich 
oczekiwania, posiadamy wiedzę o ich preferencjach, 
co czyni współpracę bardziej efektywną,

• Trwanie w czołówce innowacji technologicznych i 
usługowych w produktach z rur kompozytowych,

• Inwestowanie w potencjał ludzki konieczny do 
osiągania wspólnych sukcesów,

• Odgrywanie roli odpowiedzialnego partnera 
korporacyjnego we wszystkim, co robimy

06 05 



CO ROBImY
Future Pipe Industries oferuje największą gamę produktów systemów 
z rur kompozytowych, z których każdy został zaprojektowany i 
wyprodukowany przy użyciu najnowocześniejszych technologii i 
procesów produkcyjnych.

Doskonaląc projekt i proces produkcji żywic termoutwardzalnych i 
zbrojeń z włókna szklanego, oferujemy gamę produktów o wyjątkowych 
właściwościach użytkowych, umożliwiających ich wykorzystanie w 
różnorodnych zastosowaniach w wielu branżach.

Asortyment produktów Future Pipe Industries może wytrzymać temperatury 
do 121° C, wysokie ciśnienia do 250 bar i charakteryzuje się wysoką 
odpornością na agresywne media. Nasze rury są dostępne w średnicach od 
25 mm do 4000 mm.

Ważną zaletą naszych produktów żywicznych zbrojonych włóknem szklanym 
jest bardzo długi okres eksploatacji we wszystkich aplikacjach, takich jak 
przemysł naftowy i gazowy, chemiczny, komunalny czy morski w porównaniu 
z innymi, tradycyjnymi materiałami rurowymi.
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Produkty
Nasze produkty są szeroko stosowane w wielu branżach 

przemysłowych, począwszy od rafinerii ropy naftowej, 
gazownictwie, chłodnictwie, instalacjach chemicznych, 

sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych wody, przesyłach 
ścieków, liniach zatłaczania i odzyskiwania CO2, 

rurociągach morskich,  sieciach przeciwpożarowych i 
wielu innych, gdzie stawiane są wysokie wymagania co do 

rurociągów, ich bezawaryjnej pracy i niezawodności. 



EPOKsYD 
WZmOCNIONY 
WŁÓKNEm 
sZKLANYm

Produkty

FLOWSTRONG® YELLOWBOX®

WAVISTRONG™ INDUSTRIAL

FLOWSTRONG® GREENBOX®

WAVISTRONG™ FR

WELLSTRONG® REDBOX®

WAVISTRONG™ H2O

WELLSTRONG® BLUEBOX®

WAVISTRONG™ FIBERMAR™

WAVISTRONG™ OIL AND GAS

WAVISTRONG™ FIBERTUBES

WAVISTRONG™

WAVISTRONG™ FIBERMAR™ FR

GRE
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POLIEsTER I 
WINYLEsTER 
WZmOCNIONY 
WŁÓKNEm 
sZKLANYm

Produkty

GRP and GRV 

FIBERSTRONG™ FIBERSTRONG™ INDUSTRIAL

FIBERSTRONG™ TANKS

FIBERSTRONG™ H2O

FIBERSTRONG™ STRUCTURAL 
MANHOLES AND LINERS

FIBERSTRONG™ JACKING

FIBERBOND® FR and  
FIBERBOND® JF

FIBERSTRONG™ SLIPLINING

FIBERBOND®
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Termoplastyczna rura kompozytowa (TCP), odpowiednia do 
stosowania w szeregu aplikacji w przemyśle naftowym i gazowym 
oraz wodnym.

Wyprodukowany przez Future Pipe Industries, jest najnowszą technologią na 
rynku i łączy w sobie termoplastyczną wykładzinę z polietylenu o wysokiej 
gęstości (HDPE), wzmocnioną taśmą owiniętą spiralnie zawierającą włókna 
ciągłe (jednokierunkowe) w matrycy HDPE i chronioną przez termoplastyczną 
powłokę zewnętrzną (tzw. „płaszcz”). Wszystkie trzy warstwy są ze sobą 
stopione, stanowiąc zwartą strukturę. W rezultacie otrzymujemy bardzo solidną, 
elastyczną, lekką i odporną na korozję rurę. Produkt ten, oferowany w postaci 
zwojów nawiniętych na szpule, jest w pełni odporny na przenikanie mediów 
przez ściankę rury i rozwarstwiania, co czyni go skutecznym rozwiązaniem dla 
wysoce korozyjnych zastosowań w przemyśle naftowym i gazowym.

Flexstrong ™ jest produkowany w odcinkach ciągłych o długościach do 1000 
m (w zależności od średnicy). Rura jest elastyczna i jest nawijana na szpule, 
które są wygodne i wydajne w transporcie. Bębny umożliwiają szybką i łatwą 
instalację, zmniejszając koszty instalacji nawet o jedną trzecią w porównaniu z 
innymi materiałami rurowymi.

jest dostępny w różnych średnicach i dla różnych temperatur i ciśnień, aby 
dopasować się do indywidualnych potrzeb aplikacji i stanowić wartość dla 
projektów i użytkowników końcowych.

Produkcja termoplastycznych rur kompozytowych odbywa się obecnie w 
naszym oddziale w Houston w UsA. Zakład uległ znacznej rozbudowie w 
zawiązku z koniecznością zmontowania wielkogabarytowej linii wytwarzającej 
ten produkt.

TERmOPLAsTYCZNA 
RURA 
KOmPOZYTOWA

Produkty

TCP

ZewnętrZna warstwa
Polietylen o dużej gęstości - HDPE 

WARSTWA zBROJONA
Taśma termoplastyczna wzmocniona 
 włóknem ciągłym (CF-RTP)

wewnętrZna powłoka
Polietylen o dużej gęstości – HDPE
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trwałe i lekkie

opłacalne i wydajne

przyjazne dla środowiska i zrównoważone

Dłuższy cykl życia

wszechstronne i wygodne

antykorozyjne i odporne

Oferuje wysoki stosunek wytrzymałości do masy, co oznacza 
niższe koszty transportu i instalacji w porównaniu z materiałami 

takimi jak stal czy beton.

Zapewnia lepsze parametry hydrauliczne niż stal, żeliwo 
sferoidalne i beton, znacznie obniżając koszty eksploatacji. Rury 

kompozytowe są opłacalne.

Do produkcji rur kompozytowych wymagana jest niewielka 
ilość energii. Rury kompozytowe mają gładką powierzchnię 
wewnętrzną i wymagają mniej energii do cyrkulacji płynów.

Zwiększona trwałość wydłuża cykl życia systemu znacznie wykraczając 
poza to, co oferują inne alternatywne materiały. Kompozyty mogą 
wytrzymać ponad 50 lat, dzięki czemu nasze rury są ekonomiczne.

Zapewniają różnorodne opcje montażu i złożone konfiguracje ze 
względu na swoją wszechstronność, odporność na wysokie ciśnienia, 

temperatury i obciążenia, a także wysokie odporności chemiczne.

Kompozyty zapewniają doskonałą odporność na środowiska 
korozyjne, w tym gleby, wodę morską, H2s i zastosowania 

chemiczne. Rury kompozytowe wytrzymują dłużej.

Zalety 
technologii 

kompozytowego 
włókna 

szklanego
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sektory
skupiamy się na czterech głównych sektorach: 

ropy i gazu, chemii i przemysłu, wody i infrastruktury, 
przemysłu morskiego i przybrzeżnego.



ROPA I GAZ
Światowe zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a przemysł 
naftowo-gazowy zwiększa poszukiwania i wydobycie, zarówno na 
lądzie, jak i na morzu.

Niekorozyjne właściwości systemów rur z włókna szklanego sprawiają, że są 
one materiałami wybieranymi do wydajnego transportu w szerokim zakresie 
zastosowań we wszystkich ciśnieniach, temperaturach i dla wszelkich mediów.

Oferujemy szeroką gamę produktów i rozwiązań na zamówienie, które mogą 
sprostać ekstremalnym wymaganiom środowiskowym, w tym odporność na 
ciśnienie do 240 barów i temperatury do 121°C.

ZAsTOsOWANIE:
• Flow Gathering
• Wtrysk wody
• Rury i obudowa odwiertu
•  Linie przesyłowe
•  Orurowanie baterii i kolektora

ZAKREs PRODUKTÓW:
• Flowstrong® YellowBox®

• Flowstrong® GreenBox® 
• Wellstrong® RedBox® 
• Wellstrong®  BlueBox® 
• Flexstrong™

• Wavistrong™ Oil & Gas

22 21 



CHEmIA I PRZEmYsŁ
Wzrost gospodarczy napędza popyt na produkty i wzmacnia 
rozwój przemysłowy.

Rury kompozytowe FPI są stosowane w wielu obiektach przemysłowych, takich 
jak kompleksy petrochemiczne, rafinerie, zakłady energetyczne i instalacje do 
odsalania wody, zakłady paliwowe i zbiorniki magazynowe.

Nasze produkty są szeroko stosowane w sektorze przemysłowym, do szerokiego 
zakresu zastosowań, takich jak woda obiegowa, rurociągi technologiczne, 
linie chemiczne, systemy chłodzenia, rurociągi komunalne, woda gaśnicza, 
górnictwo (szlam) i pogłębianie.

ZAsTOsOWANIE:
• Rafinerie i rurociągi przemysłowe
•  Petrochemia
•  Energia i odsalanie
•  Obsługa paliw
•  Zbiorniki magazynowe

ZAKREs PRODUKTÓW:
• Wavistrong™ Industrial
• Wavistrong™ FR
• Fiberstrong™ Industrial
• Fiberstrong™ Tanks
• Fiberbond®

• Fiberbond® FR
• Fiberbond® jF
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INFRAsTRUKTURA KOmUNALNA I WODNA
Future Pipe Industries oferuje szereg rozwiązań rurowych dla 
przemysłu wodnego.

Rozwój, urbanizacja i rozbudowa infrastruktury oznaczają, że musimy zarządzać 
wodą w innowacyjny, skuteczny i zrównoważony sposób. Rury kompozytowe FPI 
są bezpieczne, wydajne, niezawodne i trwałe, dzięki czemu idealnie nadają się 
do stosowania w przemyśle wodnym.

Współpracujemy z przedsiębiorstwami komunalnymi, podmiotami 
samorządowymi, Instytucjami rozbudowującymi infrastrukturę oraz firmami 
wykonawczymi i projektowymi oferując im know how i optymalne rozwiązania.

ZAsTOsOWANIE:
• Produkcja, uzdatnianie i dystrybucja wody
•  systemy nawadniania
•  systemy wody deszczowej
•  Oczyszczanie i przesył ścieków
•  Drenaż i odprowadzanie wód

ZAKREs PRODUKTÓW:
• Wavistrong™ H2o
• Fiberstrong™ H2o
• Fiberstrong™ sliplining
• Fiberstrong™ jacking
• Fiberstrong™ Tanks
• Fiberstrong™ structural manholes and Liners
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INsTALACjE mORsKIE I PRZYBRZEżNE
Branża morska i przybrzeżna od dawna zapewnia naszemu światu 
podstawowe usługi w zakresie transportu i energii.

Wykazując doskonałe właściwości i odporność na korozję, produkty FPI 
są idealnym rozwiązaniem dla statków morskich, zmniejszając tym samym 
całkowity koszt inwestycji i eksploatacji dzięki niższym kosztom instalacji, wyższej 
efektywności i prostocie obsługi.

Nasze rury są zgodne z przepisami Towarzystw klasyfikacyjnych i przepisami 
międzynarodowej Organizacji morskiej ImO (International maritime 
Organization), są przyjazne dla środowiska i nie stanowią żadnego zagrożenia 
dla środowiska.

Produkty FPI są szeroko stosowane w sektorze morskim i przybrzeżnym do 
szeregu zastosowań, takich jak rurociągi górne, woda gaśnicza, woda morska, 
balast, skruber, dna, tryskacze, przewody wodne i wtryskiwanie chemikaliów.

ZAsTOsOWANIE:
• Balast, skruber
•  Linie wody gaśniczej i tryskaczowej
•  Rurociągi morskie
•  Przybrzeżne wtryski środków chemicznych
•  Rurociągi na powierzchni

ZAKREs PRODUKTÓW:
• Wavistrong™ Fibermar™

• Wavistrong™ Fibermar™ FR
• Wavistrong™ Industrial
• Wavistrong™ FR
• Fiberbond®

• Fiberbond® FR
• Fiberbond® jF
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Technologia
Future Pipe Industries oferuje wiodące technologie 

rurociągów kompozytowych stosowane z 
powodzeniem od kilkudziesięciu lat.



TECHNOLOGIA
Future Pipe Industries oferuje wiodącą technologię systemów 
kompozytowych, z powodzeniem stosowaną od ponad 
35 lat. Nasz wyspecjalizowany dział technologii prowadzi 
wszelkie  działania związane z innowacjami, testami, 
badaniami i rozwojem oraz nieustannie się rozwija w oparciu 
o opinie klientów i oczekiwania rynku.

Ściśle współpracujemy z wieloma międzynarodowymi organizacjami 
normalizacyjnymi, takimi jak międzynarodowa Organizacja 
Normalizacyjna (IsO), Normy Europejskie (EN), British standard Institute 
(BsI), Deutsches Institut für Normung (DIN), American society for Testing 
and material (AsTm), American society of mechanical Engineers (AsmE), 
American Water Works Association (AWWA) i American Petroleum Institute 
(API) w celu ciągłego zwiększania wydajności naszych systemów z rur 
kompozytowych i zapewnienia pełnej zgodności z najlepszymi praktykami 
i standardami branżowymi. Projektujemy i wykonujemy systemy 
rurociągów kompozytowych, dobierając najlepszy produkt do potrzeb 
Klienta, produkując rury, kształtki i inne ponadstandardowe rozwiązania.

Wszystkie produkty Future Pipe Industries są wytwarzane zgodnie z 
międzynarodowymi standardami przy użyciu najnowszej technologii 
z wykorzystaniem poliestru wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), 
winyloestru wzmocnionego włóknem szklanym (GRV) i epoksydu 
wzmocnionego włóknem szklanym (GRE), w zależności od potrzeb 
projektu. Nasz zakres średnic rur kompozytowych sięga od 25 mm do 4000 
mm, w zakresie ciśnień do 240 bar i temperatur do 250o C

PROCEs NAWIjANIA 
WŁÓKIEN sPIRALNYCH 
Rury spiralnie nawijane są produkowane  w 
procesie spiralnego (odwrotnego) nawijania 
włókien, w którym nasączone żywicą włókno 
szklane, wg określonego porządku, nawijane jest na 
precyzyjnie wykonany stalowy trzpień. Wielokrotne 
nakładanie nasączonych włókien na trzpień skutkuje 
utworzeniem wielowarstwowej konstrukcji ściany 
strukturalnej o wymaganej grubości. spiralny proces 
nawijania umożliwia nam produkcję rury.

PROCEs NAWIjANIA 
WŁÓKIEN CIąGŁYCH  
Rury produkowane są na maszynie do ciągłego 
nawijania włókien. maszyna ta składa się z trzpienia 
składającego się ze wspartej na belkach tworzących 
cylindryczny kształt spiralnie nawiniętej ciągłej 
taśmy stalowej. Gdy uformowany trzpień obraca się, 
tworząc wielowarstwową ściankę konstrukcyjną rury 
o wymaganej grubości.

PROCEs NAWIjANIA Z 
mOżLIWOŚCIą sZPULOWANIA  
Nasza technologia termoplastycznych rur 
kompozytowych (TCP) pozwala na wytwarzanie 
całkowicie zespolonych rur, produkowanych w 
ciągłych odcinkach do 1000 m (w zależności 
od średnicy rury). jest to najnowsza technologia 
na rynku łącząca w sobie termoplastyczną 
wykładzinę z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), 
wzmocnioną taśmą owiniętą spiralnie zawierającą 
włókna ciągłe (jednokierunkowe) w matrycy 
HDPE i chronioną przez termoplastyczną powłokę 
zewnętrzną (tzw. „płaszcz”). 

Wszystkie trzy warstwy są ze sobą stopione, 
stanowiąc zwartą strukturę. Rura jest elastyczna i 
oferowana w postaci zwojów nawiniętych na szpule.
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Rozwiązania
Dostarczamy innowacyjne, zintegrowane rozwiązania 

techniczne. Projektujemy, produkujemy, testujemy i 
dostarczamy systemy i rozwiązania rur kompozytowych 

dla różnych branż, zastosowań i projektów.



PRODUKCjA
Projektujemy i wykonujemy systemy rurociągów kompozytowych, 
dobierając najlepszy produkt do Państwa potrzeb, produkując 
rury, kształtki, prefabrykaty szpul.

Wszystkie produkty Future Pipe Industries są wytwarzane zgodnie z 
międzynarodowymi standardami przy użyciu najnowszej technologii 
z wykorzystaniem poliestru wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), 
winyloestru wzmocnionego włóknem szklanym (GRV) i epoksydu 
wzmocnionego włóknem szklanym (GRE), w zależności od potrzeb Twojego 
projektu. Nasz zakres średnic rur kompozytowych sięga od 25 mm do 4000 mm, 
z zakresem ciśnień do 240 bar.

Zaawansowane narzędzia badawcze
Ośrodki badawcze Future Pipe Industries, zlokalizowane w Dubaju i Holandii, 
zatrudniają ponad 50 doświadczonych ekspertów - naukowców, inżynierów 
i techników pracujących nad projektami i ulepszaniem produktów, maszyn i 
procesów.

Corocznie przeprowadzanych jest ponad 500 testów dotyczących 
długoterminowych badań produktów, w tym hydrostatycznych podstaw 
projektowych (HDB), zginania pierścieni, korozji odkształceniowej, 
pełzania, UEW s (ostateczne naprężenie elastycznej ściany), testów 
wytrzymałościowych oraz odporności na ścieranie i uderzenia. 
Testy te są wykonywane przy użyciu wysoce wyspecjalizowanego, 
zautomatyzowanego i domowego sprzętu testującego z systemem 
rejestracji danych 24/7,  w celu  zapewnienia pełnej zgodności z 
międzynarodowymi standardami, w tym IsO, AsTm, Bs, API oraz innymi.

Nasz sprzęt do badań długoterminowych ma ponad 80 punktów nacisku do 
jednoczesnego testowania próbek o parametrach do 700 barów i  
150 °C. Ponadto FPI współpracuje przy projektach badawczo-rozwojowych 
w zakresie systemów kompozytowych z renomowanymi uniwersytetami, 
organizacjami oraz ośrodkami badawczymi.

INżYNIERIA
Future Pipe Industries oferuje zoptymalizowany proces 
projektowania i pełną inżynierię systemów rurowych, w tym 
analizę wytrzymałościową i hydrauliczną, a także pakiety 
wsparcia posprzedażowego.

Integrujemy nasze produkty i szeroką gamę usług, aby zaoferować 
kompleksowe rozwiązanie dla każdego projektu. mamy szerokie 
doświadczenie we wszystkich aspektach projektowych naszych systemów 
rur kompozytowych. Wczesne włączenie naszego zespołu Inżynierii Wartości 
na etapie projektowania zapewnia maksymalną efektywność dobranego 
rozwiązania.

Korzystamy z najnowszego oprogramowania do projektowania systemów, 
aby analizować projekt i warunki pracy, w których będą używane nasze rury. 
Obejmuje to proste testy obciążeniowe, a także złożone wyzwania związane z 
przepływem cieczy na dużą skalę.

• Usługi projektowania i opracowywania systemów.
• Analiza projektu.
•  Tłumaczenie rysunków na rysunki izometryczne.
•  Analiza naprężeń i elastyczności
•  Analiza przepływów cieczy i uderzeń hydraulicznych
•  Analiza sejsmiczna
•  Obliczenia hydrauliczne.
•  Projektowanie podparć i zawiesi rur, kotew, prowadnic i bloków 

oporowych
•  Analiza dynamiczna i statyczna oraz kontrola przewidywania drgań
•  Analiza mEs dla zbiorników ciśnieniowych, dysz i elementów rurociągów
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ZARZąDZANIE PROjEKTEm
Future Pipe Industries uczestniczy i pomaga w realizacji projektu 
od rozpoczęcia inwestycji do jej ukończenia zapewniając 
efektywne zarządzanie projektem.

Nasze rozwiązania w zarządzaniu projektami obejmują:
• Opracowanie ogólnego planu wykonania projektu i harmonogramu 

pracy
• monitorowanie postępów projektu i kamieni milowych przy użyciu 

najlepszych praktyk branżowych i   pakietów oprogramowania
• Zarządzanie i kontrolowanie zmian i odmian.
• Uczestnictwo w naradach w miejscu inwestycji oraz u uczestników procesu 

inwestycyjnego
• Zarządzanie zapytaniami instalacyjnymi i pomocą techniczną na miejscu
• Przygotowywanie projektów produktów i rozwiązań komponentowych
• Opracowywanie opinii technicznych, specyfikacji i wybór produktów
• Weryfikacja obliczeń projektowych
• Przygotowywanie programów kwalifikacji produktów zgodnie ze 

standardami międzynarodowymi
• Zarządzanie dokumentacją techniczną i publikacjami użytkowników 

końcowych
• Świadczenie usług projektowania wspomaganego komputerowo, w tym 

rysunków izometrycznych i konstrukcyjnych
• Zarządzanie wnioskami o pomoc na miejscu.

UsŁUGI TERENOWE
Aby zapewnić bezbłędne wykonanie instalacji, współpracujemy 
z Wami, aby nadzorować każdy aspekt działań na miejscu 
projektu.

Oferujemy pełen zakres profesjonalnych usług pomocy terenowej, w tym 
szkolenia i certyfikację Twojego zespołu.

Future Pipe Industries oferuje pełen zakres profesjonalnych usług pomocy 
w terenie, których celem jest zapewnienie wykonania zgodnie z naszymi 
zaleceniami i opisami metod. Oferujemy następujące usługi:
• metodyka realizacji projektów.
•  Przygotowanie instrukcji metodycznych.
•  Usługi QAQC.
•  BHP i procedury bezpieczeństwa.
•  Pomoc w zakresie instalacji, łączenia, układania rur, testowania i 

uruchamiania.
•  szkolenie, certyfikacja i nadzór.
•  Rozwiązywanie problemów i naprawa.

Zespół FpI Field services może zapewnić nadzór i pomoc techniczną w:
•	 prawidłowym ułożeniu rur i ich montowaniu w terenie.
•  zakresie zapewnienia jakości, funkcjonowania i zgodności z wymaganiami.
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10184051
10077175
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AS 3571:01 AS 3571:02

DOsKONAŁOŚĆ jAKOŚCI
jesteśmy dumni z naszego przywiązania do jakości i doskonałości, o czym świadczy 
nasza lista akredytacji. Niektóre mają charakter globalny, a inne bardziej specyficzny 
dla indywidualnych wymagań według kraju, technologii lub produktu.

DOCUmENTATION AND TRAININGs

40 39 









BIURA sPRZEDAżY
Egipt
Francja
Niemcy
Indie
Indonezja
Włochy
Korea
Ksa
Kuwejt
Liban
malezja
maroko
Oman
Pakistan
Katar
singapur
Hiszpania
Holandia
Turcja
ZEA
Zjednoczone Królestwo
UsA

ZAKŁADY PRODUKCYjNE
Egipt
Indonezja
Ksa
Liban
maroko
Oman
Katar
Hiszpania
Holandia
ZEA
UsA

DYsTRYBUCjA
Alaska
Albania
Austria
Bośnia i Hercegowina
Chiny
Dania
Finlandia
Grecja
Islandia
Kazachstan
Kosowo
Kuwejt
Łotwa
macedonia
Czarnogóra
Norwegia
Rumunia
Rosja
serbia
szwecja
szwajcaria
Turcja
Uzbekistan

AGENCI mORsCY
Alaska
Kraje bałtyckie (Estonia, Łotwa, Litwa)
Finlandia
Bermudy
Łańcuch wysp bahamskich
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Dania
Grecja
Włochy
Norwegia
Rosja
Hiszpania
szwecja
Turcja

BIURA KONTAKTOWE
Algieria 
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