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Grupa BOHLE   
Połączeni jakością

  izolacje przemysłowe 
  wykończenia wnętrz
  ochrona p. poż.  
  konstrukcje metalowe

 Bohle technika izolacyjna …

...połączeni jakością
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Wieź to w Grupie Bohle coś o wiele więcej niż tylko działalność dostawców! 
Dla nas to partnerstwo. Z partnerami postępuje się fair. Począwszy od stworzenia 
jasnej oferty, poprzez otwartą realizację, dobrą jakość, maksymalny serwis aż 
po czytelne rozliczenie – bez żadnych warunków. Z naszymi partnerami łączy 
nas długotrwała więź.

... połączeni jakością

Dzięki dużemu zaangażowaniu się Grupy Bohle w obszarach takich jak

 Technika izolacji
 Zabudowa wnętrz
 Ochrona przeciwpożarowa  
  Konstrukcje metalowe

pojawia się ogrom specjalistycznej wiedzy z 
poszczególnych branż. 

W efekcie klienci otrzymują terminowo i kompleksowo 
realizowane usługi o niskich kosztach.

Dzięki temu osiągamy pełne zadowolone naszych partnerów. 

Więź



Wydajność energetyczna
Istotnym celem naszej działalności jest optymalizacja 
wydajności energetycznej u naszych klientów.

 Audyt zakładu i oszacowanie amortyzacji

 Ograniczenie strat ciepła i zimna

 Zabezpieczenie i optymalizacja procesów

  Znaczna redukcja kosztów energii

Kierowanie strumienia wydajności energetycznej 
do wewnątrz oznacza gotowość naszych zespołów, 
dysponujących uniwersalnymi kompetencjami, do 
wspierania naszych partnerów.

Wszystkie zadania wykonuje się możliwie najkrótszymi 
kanałami komunikacji. Stałe punkty kontaktowe 
eliminują problemy komunikacyjne i zapewniają 
trwały, płynny przebieg.

Patrząc z szerszej perspektywy, wspólnie z naszymi partnerami 
aktywnie angażujemy się w ochronę środowiska naturalnego i 
oszczędzamy nawet najmniejsze ilości istotnych zasobów. 
Nasza praca jest z korzyścią dla naszych klientów.

... połączeni jakością
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Technika izolacji to pojęcie nadrzędne. Obejmuje ono szereg pojedyńczych typów izolacji. 
W zależności od wielkości projektu typy te stosuje się w odniesieniu do 
konkretnej branży lub jako ich kompleksową kombinację. 

Technowacyjność
Przy wszystkich rodzajach projektów i prac izolacyjnych skutecznie 
wykorzystujemy nasze ponad 90-letnie doświadczenie, techniczną 
wszechstronność i obszerną branżową wiedzę specjalistyczną.

... połączeni jakością

Technologia i innowacja – wszystko z jednej ręki ...

 Izolacja rurociągów i zbiorników

 Izolacja maszyn i urządzeń
 Elektrownie
 Oczyszczanie spalin/technika filtracyjna
 Autoklawy 
 Budowa silosów
 Budowa kolumn

 Izolacje specjalne
 Poduszka izolacyjna ISOFLEX®

 Izolacje natryskowe
 Wdmuchowe systemy izolacyjne
 Systemy izolacji natryskowej

 Izolacja chłodnicza
 Pianka budowlana PUR

 Techniczna izolacja akustyczna
 Akustyczne okładziny pomieszczeń i hal
 Kapsuły, zadaszenia akustyczne i kabiny
 Tłumik do wentylacji i spalin  
 Ekrany akustyczne dla wież chłodniczych
 Konstrukcje specjalne: drzwi, klapy, 
 bramy segmentowe 



HSE – Health, Safety, Environment w fi rmie Bohle

Podstawą sukcesu każdego z naszych projektów jest zdrowie biorących 
w nim udział osób. Tematem HSE zajmujemy się w zespole z pełnym 
przekonaniem stale coraz intensywniej, konsekwentnie wykorzystując 
wszelkie możliwości optymalizacyjne. Dlatego ważnym jest dla nas, 
aby każdy w zespole sprostał swoim zobowiązaniom.

Nasi klienci dbają o bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia swoich pracowników i 
otoczenia firmy. Izolacja akustyczna to obok izolacji termicznej kolejny duży obszar, 
którym zajmuje się firma Bohle.

Nawet jeśli techniki izolacyjne są do siebie podobne, koncepcje i ich realizacje trzymają 
się całkiem odrębnych zasad. W firmie Bohle opanowaliśmy je do perfekcji:

Koncepcja bezpieczeństwa

... połączeni jakością

 Środki izolacji akustycznej  

  opracowuje się i wdraża jako celowe, pojedyncze zadania. Bardzo często 
  jednak stanowią one integralną część kompleksowych działań izolacyjnych. 
  Nasi specjaliści branżowi znają możliwość  i potrafią stworzyć optymalne 
  rozwiązania pod względem technicznym i ekonomicznym.

 Wysoki standard HSE osiągamy dzięki

 Analizie zagrożeń   
 Planom bezpieczeństwa placu budowy i projektu
 Jasnym zakresom odpowiedzialności
 Szczegółowym opisom istotnych z punktu widzenia zadań HSE
 Potwierdzeniom uczestnictwa w szkoleniach
 Instrukcjom użytkowania
 Szkoleniom w zakresie HSE 
 Akcjom jak np. „work safety!“

Tworzymy interdyscyplinarne synergie dla dobra naszych klientów.



Trzema najważniejszymi elementami koncepcji związanej z jakością 
jest jak największa terminowość, najwyższa jakość wykonania i praca 
z własnym personelem, przeszkolonym w zakresie projektu.

Wszystkie niezbędne certyfikacje i inne dodatkowe 
zaświadczenia są zawsze do dyspozycji.

Jesteśmy Państwa kompetentnym partnerem w zakresie 
„Strategicznego zarządzania dostawcami”.

Bohle – Technika izolacyjna – partnerstwo z klientami!

Inicjatywa dotycząca jakości
... połączeni jakością

Bohle stawia na jakość. Wszystko zaczyna się od analizy i doradztwa. 
Tylko pracując bezbłędnie, można prawidłowo przeprowadzić realizację.

System kontroli jakości w firmie Bohle zapewnia zachowanie 
wysokiego standardu i utrzymanie go na stałym poziomie, od 
planowania poprzez realizację aż po przekazanie projektu wraz z 
przynależną dokumentacją.


