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Holding REMONTOWA

(źródło: www.remontowaholding.pl)



Misja
Misja:

Naszą misją jest dostarczanie klientom profesjonalnych produktów 

oraz innowacyjnych rozwiązań spełniających ich potrzeby.

Wizja:

Chcemy stać się jednym z wiodących na świecie producentów 

systemów LNG oraz wymienników ciepła.

Wartości:

✔ Jakość

✔ Partnerstwo

✔ Zaangażowanie i profesjonalizm 

pracowników

✔ Rzetelność i uczciwość biznesowa

Misja, wizja, wartości



RLS fakty

➔ założona w 1945 roku

➔ projekty B+R

➔ ochrona środowiska: certyfikat DNV-GL, ISO 14001:2004

➔ profil działalności: zbiorniki i systemy zasilania LNG, wymienniki 

ciepła, zbiorniki ciśnieniowe

RLS - fakty



RLS w liczbach

➔ Ponad 70 lat doświadczenia i ciągłego doskonalenia się

➔ 100-120 projektów rocznie

➔ ok. 5.000.000 euro obrotu rocznie

➔ 7.600 m2 powierzchni produkcyjnej

RLS – liczby



Zagraniczni klienci RLS
Klienci RLS



➔ Sektor maritime + offshore: stocznie i armatorzy

(zbiorniki LNG, chłodnice, wyparowniki)

➔ Sektor chemiczny i petrochemiczny (wymienniki 

płaszczowo-rurowe + wkłady rurowe, zbiorniki, 

podgrzewacze, chłodnice)

➔ Sektor energetyczny (skraplacze, wymienniki, 

zbiorniki, podgrzewacze, chłodnice, kotły)

➔ Sektor LNG

Obszary biznesowe



▪ Pracownicy

▪ B+R

▪ Nowoczesna infrastruktura

Zasoby



Aktualnie realizowany projekt badawczo-rozwojowy:

• Optymalizacja systemów zasilających napędy pracujące 

w transporcie morskim, drogowym albo kolejowym, które 

wykorzystują gaz naturalny w postaci skroplonej

Ostatnio wdrożony projekt pilotażowy:
• Budowa pilotażowej stacji dokującej, jako elementu systemu 

dystrybucji LNG w oparciu o zbiorniki kontenerowe

Projekty B+R / pilotażowe



Optymalizacja systemów zasilających napędy pracujące w 

transporcie morskim, drogowym albo kolejowym, które 

wykorzystują gaz naturalny w postaci skroplonej

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-

2020

Wartość projektu: 15.253.226,19 PLN

Opis projektu:

W ramach projektu wypracowane zostaną rozwiązania umożliwiające wykorzystanie 

paliwa LNG w jednostkach pływających, pojazdach drogowych i kolejowych, dzięki 

zastosowaniu efektywnych energetycznie i zasobowo rozwiązań technologicznych.

Projekt B+R



Produkcja zoptymalizowanych zbiorników LNG na jednostki drogowe, 
o objętości między 15 a 600 L (62 – 252 kg LNG)

Produkcja zoptymalizowanych zbiorników LNG na jednostki kolejowe

Projekt B+R



Produkcja zoptymalizowanych systemów LNG na jednostki morskie.
System odzysku egzergii i skraplania LNG

Projekt B+R



Budowa pilotażowej stacji dokującej, jako elementu systemu 

dystrybucji LNG w oparciu o zbiorniki kontenerowe

Projekt - Action no 2016-PL-TM-0268-S - współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej.

Agencja zarządzająca UE - Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)

Program: "Łącząc Europę" 

Wartość projektu: 1.890.582,00 EUR

Opis projektu:
Zaprojektowanie, budowa i przeprowadzenie badań pilotażowej stacji dokującej LNG. Głównym 

zadaniem stacji będzie długoterminowe utrzymywanie bezpiecznych parametrów technicznych 

intermodalnych, kriogenicznych zbiorników kontenerowych LNG. Umożliwi to dalszą dystrybucję 

LNG do klientów końcowych, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków transportu 

(włączając nieeksploatowany do tej pory w tych celach transport kolejowy, śródlądowy i morski)

Projekt pilotażowy



Możliwe warianty techniczne dystrybucji LNG w 

oparciu o zbiorniki kontenerowe

Transport kolejowy

Transport morski

Transport rzeczny

Transport drogowy

Morskie / śródlądowe 

jednostki

Pływające instalacje 

LNG

Zakłady / 

przedsiębiorstwa 

regazyfikujące

Małe i średnie 

przedsiębiorstwa

Drogowy transport 

LNG i CNG

Oraz stacje 

benzynowe

Terminal LNG

System dystrybucji LNG



System dystrybucji LNG

Stacja będzie się składać z:

▪ Rurociągów, zaworów

▪ Osprzętu mierniczo-kontrolnego

▪ Pompy LNG

▪ Jednostki kondensacyjnej LNG

▪ Dystrybutor LNG

▪ Zbirnik na CNG

▪ Kompresor CNG

▪ Dystrybutor CNG

▪ System automatyki

▪ System ochrony p.poż

▪ Generator prądu awaryjnego

(opcjonalnie)

LNG for land and sea

Zintegrowany system automatyki 

zapewni bezobsługową pracę stacji

Stacja zostanie zbudowana w oparciu o 

standardową ramę kontenerową ISO, 

która pozwoli na jej łatwe 

transportowanie

Projekt obejmuje rozbudowę stacji, 

która ma obsługiwać większą liczbę 

kontenerów



Kompleksowy zakres usług

• Projektowanie

• Produkcja

• Certyfikowanie

• Części zamienne

• Dostawa do klienta

Produkcja wyrobów 

na bazie dokumentacji 

dostarczonej przez klienta

Pozostałe usługi: 

spawanie, toczenie, 

gięcie, śrutowanie, 

frezowanie, wiercenie, 

cięcie plazmowe



➢ Kompletne systemy zasilania LNG

➢ Wymienniki płaszczowo-rurowe

➢ Kotły wysokociśnieniowe

➢ Zbiorniki ciśnieniowe

➢ Ekonomizery

➢ Rozprężacze odmulin i odsolin

Produkty



Instalacja LNG



Systemy LNG



Systemy LNG - SamsØ



Systemy LNG – BC Ferries



Systemy LNG - cargo



LNG/LEG/LPG CARRIER
B 604

Rok dostawy: 2009

Specyfikacja:
Całkowita długość 117.80 m
Całkowita szerokość 18.60 m
Głębokość do głównego pokład 10.60 m
Zanurzenie, lato                   7.15 m
Zanurzenie, zima 2.10 m
LNG/LEG/LPG 7500 m3

Systemy LNG - cargo



Systemy LNG - cargo



Certyfikaty

➢ DNV GL (ISO:9001, ISO:14001) (Det Norske
Veritas Germanischer Lloyd) 
➢ BV (Bureau Veritas) 
➢ RINA (Royal Institution of Naval Architects) 
➢ RMRS (Rosyjski Morski Rejestr Statków) 
➢ RRR (Rosyjski Rejestr Rzeczny) 
➢ UDT (Urząd Dozoru Technicznego) 
➢WDT (Wojskowy Dozór Techniczny)



Certyfikaty



Certyfikaty



Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę
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