
NASZA PRACA. 
TWOJE BEZPIECZEŃSTWO.

Pewność. Nawet, gdy się pali.



CALANBAU TPI w Polsce

Nasza firma działa na rynku polskim od 1996 roku i jest       
jednym z liderów w branży aktywnych zabezpieczeń prze- 
ciwpożarowych. Dzięki kompletnej i profesjonalnej ofercie 
oraz rzetelnej realizacji usług cieszymy się zaufaniem naszych  
klientów, kontrahentów i pracowników.

CALANBAU TPI NA ŚWIECIE

Firma CALANBAU TPI Sp. z o.o. należy do koncernu budo-
wlanego VINCI działającego w ponad 100 krajach i generują-
cego ok. 40 miliardów EURO obrotu rocznie. 
Przynależność do grupy VINCI oznacza stabilność finansową 
firmy oraz pewność i bezpieczeństwo dla naszych klientów.

FIRE PROTECTION SOLUTIONS

Wspólnie z innymi firmami z grupy VINCI oferującymi usługi  
z zakresu ochrony przeciwpożarowej stworzyliśmy markę  
Fire Protection Solutions, dzięki czemu staliśmy się liderem  
na rynku europejskim w zakresie doradztwa, projektowania, 
instalowania i serwisowania aktywnych instalacji przeciwpoża- 
rowych.

VDS

Jakość naszych usług i organizacji pracy jest potwierdzona cer-
tyfikatem VdS – niezależnej instytucji badawczej, powołanej 
do tworzenia standardów bezpieczeństwa oraz certyfikacji 
produktów i usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej.  
Certyfikat potwierdza nasze szczególne kompetencje w za-
kresie wykonawstwa instalacji tryskaczowych i zraszaczowych.

NFPA

Jesteśmy członkiem NFPA, co daje nam stały dostęp do infor-  
macji o innowacyjnych rozwiązaniach technicznych i stosowa- 
nych środkach gaśniczych. Mamy również możliwość 
wpływania na kształt wytycznych NFPA poprzez udział  
w spotkaniach oraz przekazywanie własnych doświadczeń.

CALANBAU TPI w Polsce i na świecie



NASZA OFERTA 

obejmuje:
   projekty budowlane, przetargowe i wykonawcze 
 instalacji gaśniczych
   stałe urządzenia gaśnicze:
 · tryskaczowe i zraszaczowe
 · pianowe
 · mgłowe
 · gazowe
   hydranty zewnętrzne i wewnętrzne
   sieci zasilające urządzenia gaśnicze
   wyposażenie pompowni pożarowych
    kompletne pompownie kontenerowe
    zbiorniki wody przeciwpożarowej
   przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń 

gaśniczych
   24-godzinne pogotowie techniczne

INSTALACJE WODNE

W ramach realizacji wodnych instalacji gaśniczych wyko- 
nujemy: projekty, prefabrykację orurowania, montaż oraz  
uruchomienie i odbiór gotowych instalacji tryskaczowych,  
zraszaczowych i hydrantowych.

INSTALACJE PIANOWE

Instalacje pianowe realizujemy w obiektach przemysłowych, 
przede wszystkim w sektorze chemicznym, motoryzacyjnym 
i w energetyce, z zastosowaniem dysz, działek, wytwornic  
i generatorów piany. Instalacje pianowe stosowane są szcze-
gólnie do zabezpieczenia zbiorników substancji łatwopalnych
i wybuchowych.

INSTALACJE MGŁOWE

Instalacje mgłowe stosujemy w przypadku konieczności  
ograniczenia ilości wody ze względu na ryzyko uszkodze-
nia chronionego mienia lub szczególne warunki techniczne. 
Instalacje znajdują zastosowanie w gaszeniu transformatorów, 
tras kablowych oraz przesypów i silosów biomasy.

CALANBAU TPI jest doświadczonym instalatorem i serwi- 
santem instalacji mgłowych renomowanych producentów.

Bezpieczeństwo i Pewność



INSTALACJE GASZENIA GAZEM

Tam, gdzie nie jest wskazane zastosowanie wody jako 
środka gaśniczego, proponujemy użycie czystych środków 
gaśniczych takich jak gazy obojętne (Azot, Argon, Inergen)  
oraz chemiczne np. FM200 czy NOVEC. Systemy te najczęś- 
ciej stosowane są do ochrony serwerowni, rozdzielni elektrycz-  
nych i archiwów. CALANBAU TPI jest doświadczonym insta- 
latorem oraz serwisantem instalacji gaszenia gazem.

POMPOWNIE KONTENEROWE W SYSTEMIE 
„DOSTARCZ i PODŁĄCZ”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów 
stworzyliśmy rozwiązanie pozwalające na uproszczenie prac 
związanych z projektowaniem, prefabrykacją i montażem 
pompowni pożarowych. Nasze pompownie wyróżniają małe 
gabaryty, szybki czas montażu na budowie oraz kompletne 
wyposażenie pompowni i kontenera wraz z instalacjami 
pomocniczymi.

SERWIS I NADZÓR TECHNICZNY

Oferujemy stały nadzór techniczny oraz szkolenia z zakresu 
prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń gaśniczych. 
W ramach serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego 
zapewniamy:

 trzyletnie i roczne przeglądy gwarancyjne

 przeglądy pomp pożarowych

 pomiary wydajności pomp

   pomiary wydajności hydrantów

 24-godzinne pogotowie techniczne

Budujemy Zaufanie



Nasi Klienci i Referencje

Przemysł:

 ARCELOR MITTAL
 COCA COLA
 COM40 / CORRECT
 COOPER AUTOMOTIVE
 DANONE
 DELAVAL
 EMERSON
 ENERSYS
 FAURECIA
 FIAT
 FRITO LAY / PEPSICO
 GREINER PACKAGING
 INDESIT
 KORONA CANDLES
 LEK
 L’ORÉAL KOSMEPOL
 MICHELIN
 OPEL
 PHILIPS
 RECKITT BENCKISER
 SOFIDEL
 SOPREMA
 STOCK
 URODA POLSKA

Energetyka:

 ALSTOM, 
 PGE BEŁCHATÓW
 EDF RYBNIK
 ENEA KOZIENICE
 PKE JAWORZNO III
 RAFAKO
 TAURON POLSKA 
 ENERGIA 

Logistyka:

 PHILIP MORRIS
 BUDOMONT
 CARGOFORTE
 EASTWAVE BUILDING
 FM LOGISTIC
 GÉANT
 KRAMP / GRENE
 LEADER PRICE
 LEK 
 MASPEX
 RENAULT POLSKA
 TOPEX

Centra Handlowo

-Rozrywkowe:

 AUCHAN
 CARREFOUR
 CH BONARKA KRAKÓW
 CH FOCUS PARK ZIELONA  
 GÓRA
 CH GALERIA ECHO KIELCE
 CH IKEA PORT ŁÓDŹ
 CH KAROLINKA OPOLE
 CH MAGNOLIA WROCŁAW
 CH POGORIA DĄBROWA  
 GÓRNICZA
 CONFORAMA
 DECATHLON
 GÉANT / REAL
 KINO HELIOS
 LEROY MERLIN
 SILVER SCREEN



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Kontakt dla  Klientów /  Zleceniodawców:
dzialhandlowy@tpi-op.pl

Kontakt dla firm  podwykonawczych: 
dzialtechniczny@tpi-op.pl

Kontakt dla zainteresowanych 
pracą w Calanbau TPI:
praca@tpi-op.pl

Adres i dane teleadresowe

CALANBAU TPI Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa

tel.: + 48 22 578 12 60
fax: + 48 22 578 12 70

www.tpi-op.pl


