
WIODĄCY PRODUCENT  
KABLI I SYSTEMÓW KABLOWYCH



TFK.Group produkuje m.in. kable dla sektora energetycznego w następujących 
grupach produktów: kable elektroenergetyczne niskiego napięcia do 1 kV, 
kable elektroenergetyczne średniego napięcia od 6/10 kV do 18/30 kV, 
kable elektroenergetyczne wysokiego napięcia od 36 do 150 kV, kable 
elektroenergetyczne ekstra wysokiego napięcia od 220 do 400 kV oraz przewody, 
kable telekomunikacyjne miedziane i światłowodowe, kable w izolacji gumowej, 
w tym górnicze i dźwigowe oraz kable sterownicze do przesyłu danych oraz do 
zapewnienia bezpieczeństwa, jak również Inter-array cables (33 kV & 66 kV), 
Subsea Power Umbilicals, Steel Tube Umbilicals, rental i oil & gas services tj. 
kable podmorskie (w tym kable łączące wieże wiatrowe i kable eksportowe), 
które znajdują zastosowanie przy budowie i obsłudze morskich i lądowych 
farmach wiatrowych. 



tfkable.com
jdrcables.com

TFK.Group to jeden z liderów na globalnym rynku przewodów i systemów kablowych, posiadający zakłady 
produkcyjne w Europie i sieć dystrybucji w wielu krajach. TFK.Group składa się z kilku spółek handlowych, 
licznych zakładów produkcyjnych oraz jednostek serwisowych i centrów badawczo-rozwojowych. 

W efekcie realizacji stabilnej strategii rozwoju w sierpniu 2017 r. TFK.Group nabyła brytyjską spółkę JDR 
Cable Systems – wiodącego producenta kabli podmorskich i dostawcę usług offshore i onshore dla globalnego 
przemysłu energetyki wiatrowej.

TFK.Group należy do wąskiej grupy kilku najbardziej wyspecjalizowanych i zaawansowanych technologicznie 
dostawców systemów kablowych wysokich i bardzo wysokich napięć. 

Świadczone usługi serwisowe i kontrolne przez TFK.Group dedykowane są do systemów wydobycia ropy 
naftowej, gazu i energii odnawialnej na morzu i lądzie. Ponadto rozbudowana infrastruktura centrów badawczo-
rozwojowych umożliwia prowadzenie prób kwalifikacyjnych, badań rutynowych oraz prób technologicznych, 
uwzględniających również prowadzenie testów ogniowych. 

Nasze doświadczenie jest  potwierdzane nie tylko przez ciągłe dostawy do operatorów sieci dystrybucji 
energii elektrycznej, czy w ramach prowadzonych projektów inwestycyjnych dla elektrowni konwencjonalnych 
i elektrowni wiatrowych, ale też poprzez pozytywne wyniki audytów procesów produkcyjnych przeprowadzane 
przez najbardziej renomowane jednostki certyfikujące.

JDR Cable Systems jest liderem w dziedzinie produkcji umbilicals, subsea power cables oraz  
Intervention Workover Control Systems, które znajdują zastosowanie w sektorach wydobywczych ropy 
naftowej i gazu oraz energii odnawialnej. Ponadto JDR zapewnia wiodące na rynku usługi wspierające 
klientów w zakresie projektowania / wyboru koncepcji projektu, instalacji, uruchomienia i usług w pełnym 
cyklu projektowania rozwiązań na morzu i lądzie. 

Wiodący producent kabli
i systemów kablowych



Dowiedz się więcej: 
bydgoszcz.tfkable.com

#100LatZakładuBydgoszcz

100 Lat Zakładu Bydgoszcz, TFK.Group 1920 – 2020

11 listopada 1920 roku, wmurowaniem kamienia węgielnego 
między szosą Bydgoszcz-Fordon, a rzeką Brdą, rozpoczęła się 
historia jednej z najbardziej rozpoznawalnych fabryk w Polsce – 
Bydgoskiej Fabryki Kabli „Kabel Bydgoszcz”.

W czerwcu 1923 roku zakład wykonał pierwszą produkcję 
200 km przewodów oraz 30 km różnego rodzaju 
przewodników. Rok później fabryka produkowała już 
kable energetyczne o izolacji papierowej na napięcie 1 kV  
i 6 kV oraz kable telefoniczne. Na przestrzeni kolejnych 
dekad zakład zwiększał asortyment produktowy, 
wprowadzając liczne innowacje i podążając za rynkowymi 
trendami, m.in. dostarczając kable energetyczne do takich 
projektów jak: lotnisko Heathrow, tunel pod kanałem 
La Manche, stadion Wembley, kopalnie w Peru i Chile  
i warszawski Stadion Narodowy. 
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globalne relacje

Produkcja i dystrybucja  
– lokalizacje

JDR Littleport, UK 
produkcja kabli 
i przewodów

JDR Newcastle, UK 
jednostka handlowo-usługowa

TFK Leicestershire, UK 
dystrybucja kabli 
i przewodów

TFK Hilden, DE
dystrybucja kabli 
i przewodów TFK Zakład Zajecar, SRB 

produkcja kabli i przewodów 
oraz jednostka handlowa

TFK Zakład Bydgoszcz, PL 
produkcja kabli i przewodów

JDR Hartlepool, UK 
produkcja kabli i przewodów

TFK Kowno, LT 
dystrybucja kabli i przewodów

TFK Zakład Czernihów, UKR 
produkcja kabli i przewodów 
oraz jednostka handlowa

TFK Zakład Kraków-Wielicka, PL 
produkcja kabli i przewodów

TFK Zakład Recyklingu Bukowno, PL 
zakład przetwarzania

TFK Zakład Myślenice, PL 
produkcja kabli i przewodów

TFK Bolingbrook, US
dystrybucja kabli i przewodów

JDR Tomball, Texas, US 
jednostka handlowo-usługowa

TFK Biuro w Dubaju, ZEA 
dystrybucja kabli i przewodów



Zakład Kraków‑Wielicka

jedna z największych fabryk kabli w Europie. 
Produkuje kable i przewody elektroenergetyczne, 
w tym kable i przewody w izolacji gumowej, stosowa-
ne w przemyśle wydobywczym i farmach wiatrowych, 
zlokalizowanych, zarówno na lądzie, jak i na morzu. 
Jako jeden z nielicznych producentów europejskich 
zaopatruje kopalnie w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Ameryce Południowej i Afryce. W swojej 
ofercie posiada też specjalistyczne kable do zasto-
sowań w kolejnictwie oraz przemyśle stoczniowym.

Zakład Bydgoszcz

najstarsza fabryka kabli i przewodów w Polsce oraz 
największe centrum produkcyjne kabli średnich, wy-
sokich i ekstra wysokich napięć w Europie. Wraz 
z zakładami Hartlepool i Littleport należy do elitar-
nego grona bezpośrednich dostawców rozwiązań 
z branży przesyłu energii elektrycznej drogą mor-
ską. W zakładzie zlokalizowane jest specjalistycz-
ne zaplecze badawcze m.in. Laboratorium Ekstra 
Wysokich Napięć, ukierunkowane na opracowanie 
prototypów i wytycznych technologicznych do pro-
dukcji kabli HVAC i HVDC.

Zakład Myślenice

produkcja kabli telekomunikacyjnych i światłowo-
dowych, kabli komputerowych oraz przewodów 
samochodowych.

Zakład Zajecar (Serbia)

produkcja drutów miedzianych i aluminiowych, kabli-
niskic i średnich napięć, sygnalizacyjnych i sterowni-
czych, kabli telekomunikacyjnych, przewodów i kabli 
bezhalogenowych, przewodów samochodowych.

Zakład Czernihów (Ukraina)

produkcja kabli niepalnych (N)HXHi N2XH, samo-
nośnych przewodów napowietrznych AsXSn, prze-
wodów aluminiowych i miedzianych do 1 kV, w tym 
przewodów montażowych z wykorzystaniem mie-
dzianych żył klasy 5.

Zakład Recyklingu Odpadów Kablowych 
w Bukownie

posiada z dolności recyklingu do ok. 10 tys. t on od-
padów kablowych w skali roku, co oznacza, że od-
zyskiwane są frakcje z poszczególnych materiałów 
o czystości ponad 99,5%

Zakład Littleport

usługi projektowania i prace inżynieryjne, produkcja 
IWOC, Subsea Production Umbilicals oraz Power 
Cables do 100 ton. W zakładzie zlokalizowane jest 
specjalistyczne zaplecze badawcze.

Zakład Hartlepool, Victoria Dock

największy zakład produkcyjny JDR ze specjali-
stycznymi zespołami projektowymi. Strategicznie 
zlokalizowany na nabrzeżu, obok portu na Morzu 
Północnym. Zakład o powierzchni 20000 m², odda-
ny do użytku w 2009 roku, realizujący dostawy i pro-
dukcję Subsea Production Umbilicals, Subsea Power 
Cables i Inter-array Cables. Nowoczesna infrastruk-
tura parku maszynowego zapewnia elastyczność 
procesu produkcji wielkogabarytowych kabli.



Dostarczamy innowacyjne
rozwiązania dla przemysłu

kable niskich napięć

kable średnich napięć

kable wysokich i ekstra wysokich 
napięć

przewody elektroinstalacyjne kable światłowodowe

kable sygnalizacyjne i sterownicze kable i przewody w izolacji 
gumowej

kable telekomunikacyjne miedziane

TFKable produkuje:



Produkcja JDR obejmuje: 

Inter-array cables
wykorzystywane w morskich  
farmach wiatrowych  
(33 kV & 66 kV)

Subsea Power Umbilicals 
Steel Tube Umbilicals
wykorzystywane w sektorze 
wydobycia ropy i gazu 

Intervention Workover Control 
Systems (IWOCS)
usługi produktów offshore dla 
przemysłu naftowego i gazowego 
oraz energii odnawialnej



FLAMEBLOCKER 750V HDX(P)
to produkt spełniający podwyższone wymogi prze-
ciwpożarowe zgodnie z normą EN 50575 uzyskując 
pozytywny wynik klasy reakcji na ogień Dca-s2, d1, a1 
zgodnie z Rozporządzeniem CPR. Materiał stosowany 
do produkcji powłoki LSOH (Low Smoke Zero Halogen) 
gwarantuje ograniczoną emisję dymów w trakcie pożaru 
oraz niski współczynnik gazów korozyjnych zachowu-
jąc współczynnik pH powyżej 4,3.

TYPE THOF ENHANCED
kabel zasilający z lądu na statek to rozwiązanie za-
pewniające bezpieczne cumowanie statków w porcie. 
Dzięki temu zmniejsza emisje spalin, umożliwiając 
wyłączenie silników, przy jednoczesnym zachowaniu 
ciągłości działania dzięki przenośnemu systemowi 
zasilania.

FLAMEBLOCKER N2XH
to bezhalogenowy kabel energetyczny, z rodziny 
kabli FLAMEBLOCKER, który cechuje nierozprze-
strzenianie płomienia, niska emisja toksycznych, 
agresywnych i korozyjnych gazów oraz gęstych 
dymów w przypadku pojawienia się ognia w miej-
scach zainstalowania kabla. W przypadku kabli 
N2XH do produkcji zastosowano usieciowany po-
lietylen (XLPE), który został użyty jako izolacja żył 
oraz bezhalogenowe tworzywo (LSOH) stanowiące 
zewnętrzną powłokę dzięki czemu N2XH jest de-
dykowany do instalacji elektrycznych w budynkach 
o podwyższonych wymaganiach przeciwpożaro-
wych, gdzie bezpieczeństwo ludzi i mienia jest ce-
lem nadrzędnym.

Innowacyjne rozwiązania Grupy TFKable

OPRACOWANIE  
KABLA 66kV (72,5KV)
Technologia kabli 66 kV ma kluczowe 
znaczenie dla wspierania morskiej branży 
wiatrowej, ponieważ umożliwia ona 
zwiększony przesył energii między turbinami 
w morskich farmach wiatrowych o większej 
mocy. Kable 66kV zostały już dostarczone 
przez JDR i TFKable i wdrożone w projektach 
takich jak East Anglia One (pierwsze na 
świecie komercyjne zastosowanie technologii 
kablowej 66kV) i Windfloat. Stają się obecnie
standardem w nowej generacji farm 
wiatrowych.



Electric Down Line (EDL)
sprzęt jest używany głównie do podmorskiego 
testowania nowych instalacji podwodnych i starszych 
urządzeń, sprawdzania wytrzymałości izolacji 
i wykrywania usterek elektrycznych. Ten nowy sprzęt 
dodaliśmy do naszej oferty wynajmu.

High Voltage Cable Repair Jointing Habitat
został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu 
czystego środowiska dla krytycznych operacji 
łączenia kabli wysokiego napięcia. Może być 
skonfigurowany w duecie lub pojedynczo na tylnym 
pokładzie statku w celu zminimalizowania potrzeby 
niebezpiecznych ruchów kabla poprzez umożliwienie 
umieszczenia kontenera na wierzchu naprawianego 
kabla.

Damped AC test unit
ta nowa technologia została dodana do naszego 
zakresu możliwości, aby wspierać rynek kabli 
zasilających wysokiego napięcia. Jednostka ta 
wkrótce wyruszy w morze, aby przetestować 
substation interconnector cables na dużej morskiej 
farmie wiatrowej w Szkocji.

W 2021 r. w zakładzie Kraków-Wielicka, 
zakończy się prowadzony od 2018 r. 
we współpracy z Zachodniopomorskim 
Uniwersytetem Technologicznym, pro-
jekt badawczo-rozwojowy, którego celem 
jest wdrożenie do produkcji ulepszonych 
kabli nierozprzestrzeniających płomie-
nia wykorzystujących nowy typ tworzyw 
bezhalogenowych o zaawansowanych 
właściwościach. Osiągnięty efekt koń-
cowy spełnia standardy CPR i wytyczne 
międzynarodowe m.in. w zakresie naj-
wyższej klasy B2ca-s1, d0a1.



Zaplecze badawczo-rozwojowe 
i jednostki usługowo-serwisowe

Laboratorium Prób Ogniowych w Zakładzie 
Kraków-Wielicka
wyposażone w aparaturę pozwalającą na przeprowadzenie 
badań począwszy od tych podstawowych, w zakresie 
rozprzestrzeniania płomienia na pojedynczych próbkach, 
po badania rozprzestrzeniające płomień na wiązkach, wraz 
ze sprzętem do badania gęstości emitowanych dymów oraz 
emisji korozyjnych gazów.

Laboratorium Wysokich i Ekstra Wysokich Napięć 
w Zakładzie Bydgoszcz 
wyposażone w trzy komory Faradaya do badań ruty-
nowych i prób typu, a także systemów kablowych wraz 
z generatorem udarów z własnym polem badawczym do 
testów kwalifikacyjnych z systemem probierczym 500 kV 
i zestawami transformatorów grzewczych 5000 A.

Jednostka serwisowo-usługowa Houston Service 
Centre
montaż, integracja i testowanie umbilicals, reelers 
i associated packages. Jednostka zapewnia wsparcie 
techniczne dla projektów realizowanych głównie 
w Zatoce Meksykańskiej, a także do prac offshore 
commissioning, testing i repair work na morzu.

Jednostka serwisowo-usługowa Newcastle
jednostka służy również jako centralna baza dla działalności 
usługowej JDR w Europie i regionie Azji i Pacyfiku.



Sektory sprzedaży 
Unikatowe cechy produktów TFK.Group

Górnictwo
• bezpieczne i niezawodne 

funkcjonowanie w wymagającym 
otoczeniu

• odporne na wysoką temperaturę, 
wilgotność i promieniowanie UV

• odporne na rozdzieranie, ścieranie, 
skręcanie, zginanie, wodę, oleje i inne 
substancje chemiczne

• nierozprzestrzeniające płomienia
• zapewniające ciągłość pracy pod 

ziemią i na powierzchni
• widoczne ze znacznej odległości  

(kable odblaskowe) 

Energetyka i kolej
• trwałe
• odporne na ekstremalne warunki pracy
• gwarantujące bezpieczną eksploatację
• odporne na uszkodzenia mechaniczne
• odporne na rozprzestrzenianie płomienia 

i emisji gazów

Budownictwo
• elastyczne
• nierozprzestrzeniające płomienia, gazów 

oraz dymów
• bardzo dobra identyfikacja (znakowanie  

przestrzenno-graficzne)
• łatwe w obróbce – nitka rozdzielająca
• wytrzymałe – wysokiej jakości izolacja 
• bariera przeciwgryzoniowa
• odporne na skręcanie oraz pracę 

w niskich temperaturach

Wysokie Napięcia
• bezpieczne
• bezawaryjny przesył energii
• niezawodna konstrukcja blokująca wodę,  

uszczelnienie
• spełniające wymogi wysokiej 

obciążalności prądowej

Telekomunikacja
• szerokie zastosowanie – do 

układania w kanalizacji kablowej 
lub bezpośrednio w ziemi

• wzmocniona konstrukcja 
zapobiegająca uszkodzeniom 
mechanicznym

• wysokowydajne
• wytrzymałe
• odporne na rozprzestrzenianie 

płomienia



Kluczowe projekty offshore  
i onshore 2020-2021

Changhua, Tajwan
Pod koniec marca 2020 roku JDR, 
wraz z TFKable, ukończyło dostawę 
podmorskich kabli energetycznych 
i akcesoriów dla Jan De Nul Group 
dla projektu Taiwan Power Company's 
Offshore Wind Farm Phase 1 
(Changhua).

Moray East, Szkocja
Kontrakt z firmą Boskalis na dostarczenie 
zakończeń i testowanie 100 kabli array 
i dwóch kabli łączących podstacje morskie. 
Jest to dodatkowe zamówienie o 200 km 
kabla 66 kV oraz szeregu akcesoriów do 
zakończeń, które są obecnie produkowane 
przez JDR.

Anyala & Madu, Nigeria
PROJEKT ANYALA & MADU rozpoczęty 
w 2019 roku w zakładach w Littleport, 
Hartlepool i Bydgoszczy, pod koniec 
kwietnia 2020 r. pozwolił na bezpieczny 
załadunek 23,7 km kabli umbilical do pięciu 
odwiertów naftowych w Nigerii

The Elgood Field, Wielka Brytania
JDR dostarczy production and control 
umbilical o długości 9,3 km, topside 
equipment i zakończenia podmorskie dla 
Elgood Field na szelfie kontynentalnym 
Wielkiej Brytanii.

Kriegers Flak, Dania
Na początku 2021 roku zakończy się 
produkcja i dostawa 170 km kabli inter-array 
33 kV o aluminiowym rdzeniu oraz akcesoriów 
JDR, dla projektu farmy wiatrowej Kriegers 
Flak. Dodatkowo TFKable dostarczy żyły do 
kabli inter-array z rdzeniem aluminiowym – 
produkcja w Zakładzie Bydgoszcz rozpoczęła 
się w październiku 2019 roku.

Azeri Central East (ACE), Azerbejdżan
JDR wyprodukuje i dostarczy 5,5 km 
światłowodowego kabla energetycznego 
33kV oraz steel tube subsea isolation valve 
(SSIV) umbilical dla projektu platformy 
u wybrzeży Azerbejdżanu.

Zrealizowane

Uruchomione



B

C

F

E

D

A

B

D

A

C

Wybrane kluczowe  
projekty w 2020 r.
Jednym z trzech kluczowych obszarów 
naszej działalności jest realizacja 
projektów onshore i offshore.

Rozwój sektora offshore oraz 
energii odnawialnej, skupienie na 
międzynarodowym rynku energii 
alternatywnej i odnawialnej to jeden 
z priorytetów TFK.Group. Wpisuje się 
to w realizację celów zrównoważonego 
rozwoju - Sustainable Development Gods 
(SDG) oraz cel Europejskiej Polityki 
Klimatycznej, która zakłada obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych o 40% do 
2030 r. (w stosunku do poziomu z 1990 
r.) oraz zapewnienie do najmniej 27% 
udziału energii ze źródeł odnawialnych na 
terenie UE. 

1897 KM
HV

17 801 KM
MV

408 KM
kabli typu 
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* dane własne

Od 2008 roku zrealizowaliśmy:

42 projekty w sektorze OZE

kabli.
9 330 km

Kajave StromsÖ-project 
390 km kabli sieciowych (Finlandia) 

Wind Parks Dębsk, Dobrzyca and Biały Bór  
540 km kabli MV i 45 km kabli 110 kV (Polska) 

Wind Parks Dunowo  
230 km kabli MV i 100 km kabli 110 kV (Polska) 

Project Stadti Domnesti  
110 kV kabli i akcesoriów (Rumunia) 

Projekt Pivdennyi Elektrotekhnichnyi Zavod  
kable MV (Ukraina) 

Vareo Towar office building complex  
kable Flameblooker (Polska)

Kriegers Flak  
70 km kabli 33 kV (Dania) 

Moray East  
196 km kabli 66 kV (Szkocja) 

MERMAID & SEASTAR OWF  
78 km kabli 66 kV (Belgia) 

London Array  
32 km kabli of 33 kV  
(Wielka Brytania) 



Dostarczamy solidność
poprzez wymaganą jakość

Jedyne w Polsce unowocześnione 
Laboratorium Prób Ogniowych, po-
zwalające na wykonanie prób palności 
kabli i przewodów.

System Zarządzania Mediami 
ERCONET, pozwalający na analizę 
oraz efektywne zarządzanie mediami 
energetycznymi.

Gospodarka o obiegu zamkniętym 
w Zakładzie Recyklingu Odpadów 
Kablowych w Bukownie, dzięki której, 
uzyskujemy wysokiej jakości, do 99,5% 
czystości, surowce przeznaczone do 
dalszego wykorzystania.

Laboratoria Kontroli Jakości, wy-
posażone w specjalistyczną aparaturę 
kontrolno - pomiarową.

W pełni zautomatyzowany mikser 
Im320 E przeznaczony do produkcji 
mieszanek gumowych.

Wdrożenie do produkcji ulepszo-
nych kabli nierozprzestrzeniających 
płomienia wykorzystujących nowy typ 
tworzyw bezhalogenowych o zaawan-
sowanych właściwościach, stosujących 
efekt synergii uniepalniaczy.

Wykorzystanie 80% ciepła odpa-
dowego z pracy sprężarek do pod-
grzewania ciepłej wody użytkowej.

Wprowadzenie do konstrukcji 
kabli wielożyłowych plastic tape 
- ograniczenie niezorganizowanej 
emisji pyłów podczas produkcji 
kabli wielożyłowych.

Wycofanie kabli o izolacji pa-
pierowej i powłoki z ołowiu – 
eliminacja emisji ołowiu i redukcja 
ilości niebezpiecznych odpadów 
zawierających ołów.

Wprowadzenie mieszanek jedno-
etapowych – zmniejszenie kosztów 
energii elektrycznej, ilości odpadu 
mieszanek gumowych o 50% i zuży-
cia paliw oraz redukcja emisji spalin.

Wycofanie surowca ETU w mie-
szankach polichloroprenowych 
– nowe receptury mieszanek nieza-
wierające tego szkodliwego związku. 



Centrum B+R Laboratorium Ekstra 
Wysokich Napięć w Zakładzie Bydgoszcz, 
umożliwiające prowadzenie prac badaw-
czych ukierunkowanych na opracowanie 
prototypów i wytycznych technologicznych 
do produkcji kabli HVAC i HVDC.

Programy TH!NK SAFETY I TH!NK  
QUALITY, zapewniające najwyższe stan-
dardy zarządzania ryzykiem związanym 
z kwestiami zdrowia, bezpieczeństwa 
i środowiska.

Akademia TFKable - programy szkoleń dla 
pracowników firmy i zewnętrznych spec-
jalistów. W 2020 r. przeszkolonych zostało 
ok. 730 uczestników.

KAIZEN, TPM, SMED, 5s (6s) - wdrożone 
narzędzia do ciągłego doskonalenia proce-
sów operacyjnych. W 2020 roku zgłoszono 
ponad 160 usprawnień w zakresie zwiększe-
nia bezpieczeństwa oraz jakości produkcji.



TFKable wraz z partnerami stowarzyszonymi z Europacable od 2019 r. prowadzi kampanię edukacyjno-
informacyjną „Ochrona przeciwpożarowa to nasza odpowiedzialność. Twoja też”. Latem 2020 r. 
rozpoczęła się kolejna odsłona kampanii - "Inside CPR". Poza informacjami edukacyjnymi można 
poprzez stronę cpr.europacable.eu/pl znaleźć m.in. bezpłatny program szkoleniowy „Mój trener CPR”.

Powołaliśmy zespół specjalistów, którzy udzielą niezbędnych wyjaśnień i odpowiadają na pojawiające 
się pytania w związku ze  zmianami wynikającymi z regulacji CPR. Szczegóły: cpr@tfkable.com

TFKable spełniła 
w 100% wymagania CPR

Deklaracje właściwości Deklaracje właściwości 
użytkowych wystawiane użytkowych wystawiane 
są zgodnie z wymaga-są zgodnie z wymaga-
niami CPR niami CPR 

Uzyskano pozytywne 
wyniki z wymaganych 
audytów procesu 
produkcyjnego

Wprowadzono nowe Wprowadzono nowe 
etykiety zgodne z wy-etykiety zgodne z wy-
mogami rozporządze-mogami rozporządze-
nia CPRnia CPR

Wprowadzono jednolity podziałWprowadzono jednolity podział
kabli i przewodów TFKablekabli i przewodów TFKable

Wprowadzono pełną paletę wyrobów 
w różnych klasach reakcji na ogień

Ograniczono stosowanie 
materiałów PVC dla 
produktów w wyższych 
klasach reakcji na ogień

Przeprowadzono  Przeprowadzono  
ponad kilkaset ponad kilkaset 
testów palności testów palności 
w Laboratorium Prób w Laboratorium Prób 
OgniowychOgniowych

Wprowadzono ozna-
kowanie przewodów 
znakiem CE oraz klasą 
reakcji na ogień



Łączy nas jakość

Posiadamy 359 certyfikatów  
jakości udzielonych przez  
39 centr certyfikacyjnych na 
świecie.

Tworzymy innowacyjne rozwiązania w przemyśle kablowym na rynku lokalnym i międzynarodowym. 

Współpracujemy ze znaczącymi partnerami branżowymi i naukowymi.  
Dzięki temu dostarczamy solidność.  

Europacable, ICF, WindEurope, AWEA, PIGE, UMF, BCMA, Renewable UK, NOF Energy, PSEW

W skali roku 
nasz Dział 
Technologii

ponad 

30 10002000
kodów 
produktowych 

prac rozwojowych 
związanych z nowymi 
grupami produktowymi

prób 
technologicznych

tworzyprowadzi przeprowadza

*dane własne



Zarządzanie środowiskowe

ISO 14001  
obowiązuje w TFKable i w JDR

966,260 kgCO2e
Całkowite emisje GHG w JDR  
(Scope 2)

6847%
odsetek wody powtórnie 
wykorzystanej przez TFKable

1,11 MWh/t
wskaźnik intensywności zużycia  
energii w TFKable

Recycling 
kluczowa metoda postępowania 
z odpadami w TFK.Group

9300 + km
żył izolowanych dostarczonych  
do morskich farm wiatrowych

ponad
45%
nowych dostawców  
przeszło audyt środowiskowy

6 131,191 tCO2e
Całkowite emisje GHG  
w TFKable (Scope 1)

tfkable.com

*dane własne


