
Firma WILLI  powstała w 1990 roku. Od ponad 25 lat specjalizujemy się w produkcji 
i dystrybucji elementów systemów rurociągów z tworzyw sztucznych takich jak: 
rury PE-HD, PVC, kształtki PE-HD i PP, które z powodzeniem sprzedajemy na rynkach 
krajowych i zagranicznych. W naszej ofercie znaleźć można także osprzęt stalowy do 
rurociągów, systemy instalacji wewnętrznych, systemy grzewcze, narzędzia do obróbki 
i zgrzewania rur oraz systemy taśm technicznych Coroplast.  

Od 2006 roku działa serwis zgrzewarek – jesteśmy autoryzowanym serwisem zgrzewarek 
Georg Fischer.

W 2016 roku dzięki współpracy z Firmą Roster przejęliśmy prawo do produkcji 
rur termoizolowanych.

W naszej ofercie znajdują się:
t rury ochronne termoizolowane, stosowane przy budowie podziemnych 
    i nadziemnych rurociągów gazowych i wodociągowych
t rury kanalizacyjne termoizolowane, będące kompleksowym rozwiązaniem 
    problemów związanych z przemarzaniem kanalizacji
t otuliny termoizolacyjne oraz elementy ze styropianu

OTULINY STYROPIANOWE

Styropian jest jednym z najlepszych 
materiałów izolacyjnych, składa się w 98% 
z powietrza zamkniętego w strukturze 
polistyrenu. Fakt ten w sposób naturalny 
wyznacza niepodważalne zalety 
styropianu jako ocieplającego materiału 
ekologicznego. Styropian zachowuje swoje 
właściwości termoizolacyjne w szerokim 
zakresie temperatur: od -100°C do +80°C, 
a jego współczynnik przewodzenia ciepła 
wynosi λ=0,040 W/(mK). 
Wytwarzamy różnego rodzaju kształtki sty-
ropianowe, wykonywane metodą cięcia 
termicznego przy użyciu plotera 
sterowanego komputerowo.
Na życzenie klienta produkujemy otuliny 
styropianowe o różnych grubościach 
i średnicach.



RURY PVC/PE/PP TERMOIZOLOWANE
Firma WILLI jest producentem rur ochronnych termoizolowanych, stanowiących 
konstrukcję zespoloną, składającą się z dwóch ułożonych centrycznie rur 
z tworzyw sztucznych : polietylenu (PE), polichlorku winylu (PVC) lub 
polipropylenu (PP). Przestrzeń pomiędzy rurami wypełniona jest warstwą 
termoizolacyjną styropianowo - poliuretanową. 

rura zewnętrzna

warstwa termoizolacyjna

rura wewnętrzna

Zalety: rury mają niewielki ciężar w porównaniu 
z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami  technicznymi; 
są łatwe w montażu oraz ekonomiczne, zarówno cenowo jak 
również asortymentowo, ponieważ są dostępne w odcinkach 
o różnych długościach.

W naszej ofercie znajdują się:

•	 rury	kanalizacyjne	PVC	termoizolowane 

ZASTOSOWANIE:
Jest to kompleksowe rozwiązanie problemów z przemarzaniem kanalizacji. 
Znajdują zastosowanie w przypadkach konieczności izolowania termicznego 
budowanych systemów kanalizacji grawitacyjnej zewnętrznej. Doskonale 
nadają się do odprowadzania ścieków z budynków do przydomowych 
oczyszczalni ścieków lub do bezodpływowych zbiorników na ścieki.
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wszystkie 
zastosowane 
materiały posiadają 
odpowiednie atesty 
i aprobaty techniczne

•	 pozostałe	rury	ochronne	termoizolowane

ZASTOSOWANIE:
Głównym zastosowaniem rur ochronnych termoizolowanych jest ochrona
termiczna rurociągów stalowych oraz rurociągów z tworzyw sztucznych 
w zakresie temperatur od  -40°C do +75°C:

q Wodociągi – w przypadkach, gdy wodociąg nie może być głęboko  
      położony (na głębokości mniejszej niż 1m) rura ochronna 
      termoizolowana zabezpiecza wodociąg przed przemarzaniem
q Przyłącza wodociągowe – stanowią doskonałe zabezpieczenie przed 
      przemarzaniem
q Gazociągi – w przypadku sytuowania gazociągów w pobliżu 
      przewodów o temperaturze wyższej od temperatury gruntu, takich jak 
      ciepłociągi, zaleca się, aby gazociąg w miejscu kolizji został 
      zabezpieczony przed wzrostem temperatury.
q Ciepłociągi – zabezpieczenie rur c.w.u. lub c.o. wykonanych 
      z polipropylenu, głównie przyłączy między budynkami (wszędzie tam, 
      gdzie trzeba chronić ciepło)
q Termomodernizacja rurociągów nadziemnych, np. ocieplanie 
      wodociągów lub gazociągów
q Dla rurociągów nadziemnych (np. umieszczonych na moście  
      lub wiadukcie) rury ochronne termoizolowane stanowią 
      zabezpieczenie mechaniczne oraz chronią rury przewodowe przed 
      szkodliwym oddziaływaniem promieniowania UV.



PREFABRYKACJA NIETYPOWYCH ZESPOŁÓW 
RUROWYCH DO TERMOIZOLACJI RUROCIĄGÓW LINIOWYCH
Na indywidulane życzenie Klienta wykonujemy prefabrykację nietypowych 
rozwiązań do termoizolacji wodociągów, gazociągów oraz kanalizacji w różnych 
układach materiałowych.

Naszym Klientom gwarantujemy obsługę zgodną 
z najwyższymi standardami.
Gwarancja wysokiej jakości usług firmy WILLI 
w zakresie produkcji i handlu jest wdrożony 
w 2003 r. System Zarządzania Jakością zgodny 
z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008

Siedziba firmy znajduje się w Nakle Śląskim – na północy aglomeracji 
górnośląskiej : zaledwie 9 km od autostrady A1, 24 km od autostrady A4 i 10 km 
od Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

KONTAKT
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WILLI” 

ul.	Główna	5B,	42-620	Nakło	Śląskie

tel.:	32	284	38	65,	fax:	32	3838	33	80
e-mail:	willi@willi.com.pl

www.willi.com.pl


