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Polskie piorunochrony ochraniają hangar do
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Firma ORW-ELS z Nowej Sarzyny (Podkarpackie) wykonała instalację
odgromową na hangarze, w którym kontrolowane będą silniki największego
na świecie samolotu Airbus A-380. Obiekt powstał dla linii Air France na
lotnisku im. Charles'a de Gaulle'a pod Paryżem.
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Jak poinformowała PAP Magdalena Rupa z działu handlowego spółki, wysokość kontraktu
objęta jest tajemnicą handlową. Dodała, że hangar kontroli silników samolotowych będzie
przekazany do użytku z początkiem czerwca 2012.
"Powstanie takiego obiektu było inwestycją nowatorską i objętą ścisłą tajemnicą
techniczno-finansową. Przy jej realizacji brały udział najbardziej wyspecjalizowane firmy:
francuskie, kanadyjskie, niemieckie i my" - zaznaczyła.
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Hangar na podparyskim lotnisku będzie pierwszym tego typu budynkiem w Europie.
Silniki samolotów Airbus A380, które muszą być regularnie kontrolowane, do tej pory
musiały być transportowane w tym celu do odległych miejsc świata m.in. do Stanów
Zjednoczonych. Od czerwca takie kontrole będą wykonywane pod Paryżem.
Rupa podkreśliła, że instalacja odgromowa, która została wykonana na hangarze, została
oparta na piorunochronach własnej produkcji.
"Nie jest to nasz pierwszy kontrakt z francuskim koncernem. Od wielu lat zabezpieczamy
różne obiekty na podparyskich lotniskach, należące do Air France" - dodała.
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Firma ORW-ELS jako jedyna w Polsce posiada certyfikat Qualifoundre Ineris, wydany
przez Francuski Instytut Przemysłowy i ds. Ryzyka. Otrzymują go tylko firmy mające
najwyższe kwalifikacje z zakresu ochrony odgromowej.
KOLEKCJE I DODATKI W "GAZECIE

Instalacje odgromowe produkowane przez podkarpacką firmę chronią również m.in.
największy na świecie wiadukt w Millau na południu Francji i Pałac Inwalidów w Paryżu.
W Polsce piorunochrony z Nowej Sarzyny znajdują się m.in. na jednym z
najnowocześniejszych stadionów żużlowych na świecie - Motoarenie w Toruniu.
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Spółka ORW-ELS powstała w 1988 r. Zajmuje się ochroną odgromową oraz
przeciwpożarową. Zatrudnia 19 osób.(PAP)
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Piorunochrony produkowane przez firmL z Nowej Sarzyny zostašy zainstalowane na nowoczesnym wiadukcie w pošudniowej Francji

Fot. Christophe Ena / AP

Millau. Najwycszy wiadukt na Wwiecie osi>gaj>cy 270 metrów.

wiCcej zdjC5

Wiadukt w Millau w poŽudniowej Francji zostaŽ oddany do ucytku kilka dni temu. Ze wzglCdu na swoj> rozpiCtoW5 i poŽocenie jest szczególnie naracony na
uderzenia piorunów. Ale jest bezpieczny, zostaŽy na nim zainstalowane specjalne piorunochrony Jonostar, wytwarzane przez firmC ORW-ELS, która ma
swój zakŽad produkcyjny w Nowej Sarzynie.
- To nie jedyna nasza inwestycja we Francji. PiC5 lat temu instalowaliWmy piorunochrony na moWcie w Normandii, dwa lata temu na lotnisku Charles'a de
Gaulle'a - mówi Eugeniusz Smycz, prezes ORW-ELS.
Firma 80 procent swojej produkcji przeznacza na eksport. Jest obecna nawet w Chinach, Ameryce PoŽudniowej, Afryce. - Zamierzamy tec wejW5 na rynki
wschodnie - dodaje prezes Smycz.
Wiadukt w Millau w najwycszym punkcie ma 343 m wysokoWci, jego dŽugoW5 wynosi 2460 m.
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Piorunochrony do hangarów dla najwiLkszego na ̀wiecie samolotu pasalerskiego Airbus A-380 bLdzie montowa= polska firma z Nowej
Sarzyny (Podkarpackie) - poinformowaš w piGtek PAP Eugeniusz Smycz prezes ORW-ELS, firmy która wygraša przetarg.

Hangary powstaj> dla Air France, a budowane s> na lotnisku im. Charlse'a de Gaulle'a pod Parycem.
- W pr ze t a r gu , który trwaŽ w sumie dwa lata, pokonaliWmy wiele firm z Hiszpanii i Francji. Mimo, ce byliWmy drocsi od konkurencji, to nasza oferta
zwyciCcyŽa. W wyborze decyduj>ce znaczenie miaŽ bowiem poziom techniczny produkowanych piorunochronów - dodaŽ Smycz.
Firma ORW-ELS od kilku lat dostarcza piorunochrony dla wszystkich obiektów Air France. OpatentowaŽa wiele rozwi>zaM chroni>cych przed
wyŽadowaniami atmosferycznymi. "JeWli chodzi o rozwi>zania technologiczne to jesteWmy najlepsi na Wwiecie - powiedziaŽ Smycz.
Pierwszy hangar z czterech, jakie maj> powsta5 do 2012 r., zostanie oddany do ucytku wiosn> przyszŽego roku. Za okoŽo dwa tygodnie pracownicy firmy
z Nowej Sarzyny rozpoczn> montac na pierwszym hangarze czterech gŽowic piorunochronowych.
- Zabezpieczenie tego typu obiektów od skutków wyŽadowaM pioruna wymaga ducej znajomoWci problemu i doWwiadczenia. A nasza firma ma i jedno, i
drugie. To nasze piorunochrony s> zamontowane m.in. na najwiCkszym w Wwiecie wiadukcie w Millau, takce we Francji - powiedziaŽ Smycz.
WyWlij Wydrukuj

Podyskutuj na forum

Puls Biznesu, 3 XI I 2007

