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Dostawa pod klucz bloków energetycznych - EPC

Kotły nadkrytyczne, konwencjonalne, fluidalne 

i rusztowe dla elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni

Instalacje odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin

Instalacje do termicznego przekształcania odpadów

Bloki kogeneracyjne i poligeneracyjne, w tym jednostki 

opalane biomasą i odpadami

Urządzenia i instalacje dla sektora naftowego i 

gazowego

Produkcja elementów ciśnieniowych kotłów

Montaż, modernizacja, remonty i diagnostyka

Usługi projektowe, produkcyjne i serwisowe
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RAFAKO S.A. jest generalnym wykonawcą inwestycji, 

oferującym innowacyjne technologie dla energetyki i przemysłu. 

RAFAKO S.A. oferuje realizację „pod klucz” bloków 

energetycznych opalanych paliwami kopalnymi, 

w szczególności oferując technologie w zakresie tzw. wyspy 

kotłowej, czyli kotłów i systemów oczyszczania spalin. 

Założona w 1949 roku firma świadczy usługi EPC dla 

energetyki oraz branży ropy naftowej i gazu. RAFAKO S.A. 

jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych, 

oferującym własne rozwiązania technologiczne oraz liderem 

w produkcji urządzeń zawiązanych z wytwarzaniem energii. 

Od 1994 RAFAKO S.A. jest spółką akcyjną notowaną 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Od 2011 roku należy do Grupy PBG. Obecnie RAFAKO S.A. 

zatrudnia ok. 1500 osób.
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Kopalnia ropy naftowej w Radoszynie

Kocioł odzyskowy dla Estonii
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3 Elektrownia Bełchatów, absorber instalacji odsiarczania
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Oferta dla sektora gazowo-naftowego

Elektrownia Jaworzno - blok 910MW 

na nadkrytyczne parametry pary

EC Synthos-Dwory Oświęcim, 

kocioł fluidalny



Oferta firmy:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dostawa pod klucz bloków energetycznych - EPC

Kotły nadkrytyczne, konwencjonalne, fluidalne 

i rusztowe dla elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni

Instalacje odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin

Instalacje do termicznego przekształcania odpadów

Bloki kogeneracyjne i poligeneracyjne, w tym jednostki 

opalane biomasą i odpadami

Urządzenia i instalacje dla sektora naftowego i 

gazowego

Produkcja elementów ciśnieniowych kotłów

Montaż, modernizacja, remonty i diagnostyka

Usługi projektowe, produkcyjne i serwisowe

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE
DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU

www.rafako.com.pl
2 3

RAFAKO S.A. jest generalnym wykonawcą inwestycji, 

oferującym innowacyjne technologie dla energetyki i przemysłu. 

RAFAKO S.A. oferuje realizację „pod klucz” bloków 

energetycznych opalanych paliwami kopalnymi, 

w szczególności oferując technologie w zakresie tzw. wyspy 

kotłowej, czyli kotłów i systemów oczyszczania spalin. 

Założona w 1949 roku firma świadczy usługi EPC dla 

energetyki oraz branży ropy naftowej i gazu. RAFAKO S.A. 

jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych, 

oferującym własne rozwiązania technologiczne oraz liderem 

w produkcji urządzeń zawiązanych z wytwarzaniem energii. 

Od 1994 RAFAKO S.A. jest spółką akcyjną notowaną 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Od 2011 roku należy do Grupy PBG. Obecnie RAFAKO S.A. 

zatrudnia ok. 1500 osób.

2

1

3

Kopalnia ropy naftowej w Radoszynie

Kocioł odzyskowy dla Estonii

2

1

3 Elektrownia Bełchatów, absorber instalacji odsiarczania

4

5

5

6

4

6

Oferta dla sektora gazowo-naftowego

Elektrownia Jaworzno - blok 910MW 

na nadkrytyczne parametry pary

EC Synthos-Dwory Oświęcim, 

kocioł fluidalny



RAFAKO S.A.
ul. Łąkowa 33

47-400 Racibórz

tel.: +48 (32) 410 10 00, fax: +48 (32) 415 34 27 

e-mail: info@rafako.com.pl

www.rafako.com.pl

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE
DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU

Data wydania: Luty 2019 r.


