
GF Piping Systems

Hurtig og nem projekt-implementering  
takket være et pålidelig og et meget  
fleksibelt system.

PVC system

Klæbbare rørsystemer til anvendelse både i  
forbindelse med fødevarer og aggressive kemikalier

Fortsat forbedring takket 
være erfaring og innovation 
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Bevist i praksis
PVC  systemet fra GF Piping Systems har bevist sit værd i 

praksis i mere end 60 år og kombinerer et omfattende sorti-

ment af rør, fittings, ventiler, aktuatorer og måle- og styring-

steknologi med en sikker og velafprøvet samlingsteknologi. 

Alle komponenter kommer fra en enkelt kilde, hvilket bety-

der, at de passer perfekt.

Vi beviser vores tillid til premiumkvaliteten af vores produkt ved 

at give en livstidsgaranti. Garantien gælder for alle PVC-U-

produkter, der er produceret i henhold til DIN / ISO-standard 

15493 og 1452 med GF-mærket. I tilfælde af skade, bliver disse 

produkter enten straks repareret eller erstattet med tilsvar-

ende produkter.

Livstidsgaranti

PVC

Pålidelighed og  
bæredygtighed garanteret

PVC-systemet fra GF Piping Systems tilbyder 
maksimal sikkerhed og pålidelighed for utallige 
anvendelser fra drikkevand til meget aggressive 
kemikalier. De bedst mulige rørsystem-kompo-
nenter er også tilgængelige for særlige krav.

* Du kan finde detaljerede oplysninger om garantien på: www.gfps.com
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Med en antændelsestemperatur på 330 til 400 grader Cel-

sius er PVC flammehæmmende. Klorindholdet betyder, at 

selve PVC’en ikke brænder - hvis antændelseskilden fjernes, 

slukkes ilden. Eventuelle dioxinmængder og andre foru-

renende stoffer er så lave som ved en husbrand. PVC’s flam-

mehæmmende og selvslukkende egenskaber reducerer dog 

risikoen for brand, også før den opstår. Vi bruger kun stiv 

PVC uden blødgørere til vores holdbare komponenter. PVC 

tilbyder mange gode muligheder for bæredygtig udvikling:

PVC – når det gælder 

Pålidelighed og  
bæredygtighed garanteret

VinylPlus® frivilligt
engagement fra PVC-industrien

VinylPlus® er den europæiske PVC industris frivillige forplig-

telse til bæredygtig udvikling for at forbedre PVC’s bæredyg-

tighedsevne. PVC kan genbruges mange gange, og VinylPlus 

gør netop det. VinylPlus-programmet blev udviklet i en åben 

dialog med interessenter fra industrien, myndigheder, 

NGO’er, repræsentanter for civilsamfundet og forbrugere. 

Programmet er aktivt i alle 28 medlemslande i Den Eu-

ropæiske Union såvel som i Norge og Schweiz. Målene blev 

identificeret på fem områder baseret på ”Det naturlige trin - 

systembetingelser for et bæredygtigt samfund”:

• Forøg mængden af genavendt PVC årligt til  

800.000 tons inden 2020 
• Fremme bæredygtig brug af tilsætningsstoffer 
• Forbedre bæredygtigheden af PVC-produkter og deres 

bidrag til bæredygtig udvikling 
• Reducer gradvist drivhusgasemissioner og energi- og 

ressourceforbrug overalt i hele fremstillingsfasen 
• Gå mod en cirkulær økonomi med lavt CO

2
 udledning 

• Skab opmærksomhed om bæredygtighed i hele vær-

dikæden og blandt forskellige interessenter

Lavt energiforbrug og relativt lave emissioner og affald under 

produktion og forarbejdning.

Genanvendelighed med basis- og råmaterialer betyder, at 

CO
2
 aftrykker er mindre sammenlignet med andre rørmate-

rialer.

Anvendelse af salt, en praktisk talt uendelig ressource. PVC 

består af 43% petroleumskomponenter og 57% salt (NaCl).

 Lav miljøpåvirkning

 Genanvendeligt materiale

 Bæredygtige ressourcer
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PVC har meget gode egenskaber i temperaturområdet fra 0° til 

60° C. Takket være den gode temperatur- og kemiske modstand 

modstår PVC systemer de mest krævende forhold, især ved 

transport af aggressive medier såsom syrer, alkalier, baser og 

salte. Den høje sikkerhed, effektivitet og pålidelighed opfylder 

alle krav, fra konstruktion til driftsmæssig anvendelse af indus-

trielle rørsystemer. Den konsekvente opfyldelse og over-

skridelse af kravene, der er defineret i internationale standard-

er, er et bevis på kvalitet, sikkerhed og pålidelighed.

PVC

Sikker, nem og
effektiv at bruge
Der er et PVC-rørsystemer, der imødekommer  
de fleste krav, afhængigt af forudsætningerne.

PVC-C systemet kan anvendes ved installationer, hvor 

temperaturen er over 60°C. PVC-C systemet er velegnet til 

vand- og kemiske applikationer op til en maksimal 

temperatur på 80° C. Dimensionsområdet er d16 til d225. 

PVC-C har et højere indhold af titandioxid og er således mere 

modstandsdygtigt over for UV.

Dobbeltrørsystemer giver enestående beskyttelse for 

mennesker, miljø og installationer. Det indre rør (medierøret) 

klæbes og trykprøves, derefter lukkes det ydre rør. Visuelle 

og integrerede, automatiserede lækageovervågnings-

systemer er tilgængelige.

For kunder, der foretrækker den amerikanske standard, 

tilbyder vi vores Schedule 80 produkter i PVC og CPVC. 

Systemerne har koniske muffer og er meget robuste. 

Produkterne er også meget velegnede til kemisk anvendelse 

takket være den tykkere godstykkelse.

PVC-C

Dobbeltrørsystem

Schedule 80
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PVC anvendelsesområder

Vandbehandling

Marine

Energi

Mikroelektronik

• Drikkevand1) 
• Industriel procesvand
• Industrial spildevand
• Kommunalt spildevand

1) Kontakt os for detaljeret  

   information

• Krydstogtskibe
• Færger 
• Offshore 
• Handelsflåde

• Konventionelle kraftværker
• Vedvarende energi
• Banebrydende alternative 

energier

• Halvledere
• Solceller
• TFT/HB-LED
• Lagermedier

Kemisk procesindustri
• Mineralbehandling
• Overfladebehandling,  

galvanisering, batterier 
• Maling og lakker
• Kosmetik og vaskemidler, 

tekstilindustrien

Som en global, førende leverandør af PVC rørsystemer 

tilbyder vi vores kunder ikke kun pålidelige og innovative 

produkter, vi leverer også skræddersyede løsninger fra en 

enkelt kilde. PVC’s fremragende egenskaber gør det til det 

ideelle valg til adskillige anvendelser inden for kemisk, 

vand- og spildevandsrensning samt til vakuumledninger. 

Produktionsanlæg kører ofte døgnet rundt. Pålidelige og 

sikre rørsystemer, der konsekvent kan levere kritiske 

væskeprocesseløsninger er derfor et absolut must.

Universel og pålidelig

 Drikkevndgodkendelse (DVGW+KIWA)

 Hurtig og præcis

 Nem at vedligeholde

 SiliconefrI

 Kemisk resistens
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Sortimentet dækker dimensionerområdet fra d6 til d400 mm (metrisk) og 3/8 “til 8” (Britisk standard), og kan 
anvendes op til en maksimumstemperatur på 60° C. Det maksimale systemtryk er 16 bar.Den garanterede 
kompatibilitet mellem de enkelte systemkomponenter gør montagen enkel og hurtig samt reducerer instal-
lationsomkostningerne markant.

PVC

Højeffektiv og  
økonomisk
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Kun GF Piping Systems har et ensartet tætningsdesign, der 

passer til alle flangebøsninger. Flangebøsningerne kan bru-

ges i kombination med fladpakninger eller o-ringe, hvilket 

betyder færre fejl. Overgangsunioner og fittings til andre 

materialer (inklusive metal: stål, støbejern, kobber) giver op-

timal fleksibilitet og mulighed for tilslutning til andre kompo-

nenter (pumper, filtre osv.) i rørsystemet. 

PVC systemer fra GF Piping Systems er ekstremt modstands-

dygtige over for mange mineralsyrer, baser og salte. Vedlige-

holdelse og service minimeres ved minimalt kemisk korrosion. 

Specielt udviklede materialesammensætninger garanterer  

enestående slagstyrke samt forbedret kemisk resistens. GF 

Piping Systems tilbyder forskellige PVC-råvaretyper, der er op-

timeret til deres respektive anvendelser gennem egen produk-

tion (sammensætning). 

 Kemisk resistens

 Perfekt mekanisk samling

 Vores egen råvare-opskrift  
for højeste ydelse

Dette specielle materiale håndteres af erfarne, meget

specialiserede eksperter i produktionen. Optimerede 

sprøjtestøbnings- og køleprocesser garanterer lavspænd-

ingsprodukter med enestående mekaniske egenskaber.

 Speciel produktionsviden
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Fittings

Optimeret fittingsdesign  
øger sikkerhed og holdbarhed 

Hos GF Piping Systems er inspektionsintervaller for adskillige produktionsovervågningsprocesser kortere
og kravene er strengere end specificeret i standarden. Omfattende udviklingstest i vores akkrediterede 
testlaboratorium giver bevis for den højeste kvalitet og pålidelighed af vores produkter.

Rør og fittings passer perfekt og kan samles tørre op til mel-

lem størrelse (op til d75). Kombineret med det højeste niveau 

af vinkelpræcision bliver tilpasning og montering derved be-

tydeligt lettere.

Dry fit

Takket være det specielle design, råmateriale og omhyggelig 

produktion opnår fittings et ekstremt højt maksimalt burst-

tryk på op til 100 bar.

For eksempel skal en fitting fra GF Piping Systems tåle kom-

primering til mindst 2/3 af dens diameter, hvilket demon-

strerer optimal duktilitet.

PRO-FIT-familien er udstyret med unikke studs/muffe-

forbindelser, der muliggør en direkte forbindelse mellem fit-

tings. Den integrerede markering af vinklen og klæbelæng-

den på fittings, der kan tilpasse tørre, er yderligere 

funktioner. Færre klæbninger og færre rørstykker sparer tid 

og penge. Det specielle design gør det muligt at installere 

kompakte rørsystemer i selv de mindste rum. 

Kvaliteten overvåges konstant af adskillige internationale 

godkendelsesorganer, herunder DIBt (Tyskland), KIWA (Hol-

land), CSTB (Frankrig), IIP (Italien) og BSI (Storbritannien). 

Mere end 50 certifikater fra hele verden vidner om den en-

estående pålidelighed af vores råvarer og produkter.

Maksimalt sprængningstryk

Optimal duktilitet PRO-FIT familie

Certifikater og godkendelser
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GF DEKA er synonymt med rør i høj kvalitet med meget individuelle egenskaber skræddersyet til det 
nøjagtige anvendelsesområde. Mangfoldigheden af materialer og kontinuerlig udvikling af forarbejdnings-
teknologien kombineret med en dyb forståelse af de relevante materialegenskaber gør os til den ideelle 
partner når det kommer til PVC-rør.

Højtydende rør
Vi tilbyder PVC-rør op til dimension d110 med ekstra tyk 

godstykkelse. Dette øger levetiden ved transport af 

aggressive kemikalier og reducerer risikoen for skader 

under håndtering, transport og installation.

Rør

Rør til de mest  
udfordrende krav

Rør til fødevareindustrien
Transport og opbevaring af mad reguleres af lovgivningen i 

EU. Dekadur LHP-rør giver en unik kombination af fordelene 

ved PVC med kravene i EC 10/2011 og EU 1935/2004.

Rør til den kemiske industri
En speciel receptur med lavt kridtindhold (<3 vægt%) og 

fremstillet af højmolekylært PVC giver ekstra sikkerhed for 

de mest aggressive medier takket være den forbedrede 

kemiske resistens og en reduceret diffusionshastighed. 

Rørene er farvet troisdorfrot (troisdorf-rød).

Transparente rør for et klart overblik
PVC-rør fås også i en transparent version. Således har 

brugeren altid et klart overblik over, hvad der sker i røret, 

hvilket gør overvågningen let.

Foringsrør til højere tryk eller temperaturer
Forskellige PVC-materialer er tilgængelige, inklusive den 

innovative DekadurPlus, der er særlig modstandsdygtig over 

for kemikalier.
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Ventiler

Den rigtige ventil  
til din installation

GF Piping Systems tilbyder et af de mest omfattende ventil-sortimenter i markedet. Et omfattende udvalg af 
dimensioner, materialer, kemiske resistensniveauer, standarder, aktuatorer, funktioner og tilslutninger gør 
det muligt for dig at finde den perfekte ventil til din installation. Det rigtige valg af ventil i kombination med 
den høje kvalitet på vores produkter kan reducere de samlede driftsomkostninger markant.

PVC-U rørsystemet kan suppleres og udvides ved hjælp af en 

lang række ventiler:

• Kuglehaner for den højeste modularitet  

med fuld funktionalitet

• Manuel, pneumatisk og elektrisk membranventiler   

for optimal flowgeometri

• Kontraventiler sikrer en  høj grad af proces pålidelighed

• Omfattende sortiment af butterflyventiler, der 

imødekommer ethvert behov

De innovative trykreguleringsventiler har et fuldstændig re-

videret ventildesign. Ved at reducere den eksterne geometri 

blev det vigtigste kundebehov for et kompakt design imple-

menteret uden at gå på kompromis med ydeevnen i instal-

lationen. Uanset om installationen kræver, at systemtrykket 

reduceres eller bevares, lover vi maksimal ydelse med mini-

male pladsbehov.

Kompakte all-rounder
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Ved design af et rørsystem er kuglehanen 546Pro en af-

gørende komponent for at øge den samlede effektivitet. Den

hjælper med at reducere service- og eftermonterings om-

kostninger, reducerer risikoen for driftsfejl og sabotage og

foregriber fremtidige krav - fra regulatoriske ændringer til

digitalisering.

Den opfylder dagens krav til ventilteknologi med de sædvanlige

kvalitetsstandarder for GF. På grund af sin korte installationstid

i forhold til sin forgænger og omfattende tilbehør, kan den let og 

fleksibelt tilpasses til skiftende krav.

Kuglehane 546 Pro

Tid for den nye  
Kuglehane 546 Pro 
I mere end 15 år har kuglehane type 546 været den globale standard for industrielle installationer.
Den nye generation’s fremtidssikrede modulopbyggede konstruktion sikrer, at uanset hvilke
tekniske eller digitale krav der opstår, er kuglehane
546 Pro klar til at opfylde disse behov i dag.

 Brugerventil betjening

 Information via unik QR-kode

 Overvågning med tilbagemelder

 Kuglehane med dødmands håndtag
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Automation

Automation made easy

Med det innovative produktsortiment fra GF Piping System til måling, kontrol og aktuering kan selv kom-
plekse systemer let automatiseres. I kombination med rørsystemerne i høj kvalitet modtager kunderne en 
samlet pakke (one-stop-shopping) med perfekt integrerede komponenter. Processer og systemer kan være 
pålideligt og kontinuerligt kontrolleret og overvåget.

Udbyder samlede løsninger
Automatiseringscirklen fra GF Piping Systems består af tre 

elementer: Måling, Kontrol og Aktuering. 

Måling omfatter en lang række målingsteknologier til 

opsamling af forskellige parametre. De fleste sensorer fås i 

plast og tilbydes med dedikerede fittings, der perfekt 

integreres i rørsystemet. Kontrol omfatter forskellige 

kontrolfunktioner, fra enkle relæer til PID-controllere, såvel 

som de sædvanlige kommunikationsteknologier. Aktuering 

inkluderer pneumatiske, elektriske og magnetiske 

aktuatorer, der kan kombineres med alle slags ventiler og 

tilbehør.

 Holdbare systemløsninger

 Enkel overvågning

 Præcis kontrol

 Pålidelig aktuering

 Simpel installation

 Præcis måling
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Tangit Plus

Tangit PVC-C

Tangit DTX/DYTEX

• Klæbning af PVC
• Lang åbentid på  

fire minutter
• Fremragende spalte- 

fyldende egenskaber

• Klæbning af PVC-C
• Permanent temperatur- 

resistent op til 80°C
• Især velegnet til installa-

tioner med varmt vand
• God kemisk modstand

• Klæbning af PVC og PVC-C 
• Specialklæber til  

aggressive kemikalier 
• DYTEX fra GF Piping Sys-

tems, ikke spaltefyldende 
• Specielt til svovlsyre (93% 

– 96%)

For at imødekomme alle særlige krav, såsom installationer 

med meget aggressive kemikalier, drikkevand eller kontakt 

med mad, tilbyder GF Piping Systems forskellige specielle 

opløsningsmiddelbaserede klæbere.

Samlingsteknologi

Traditionelt 
og innovativ
PVC rørsystemer kan samles ved klæbning og 
kræver ikke dyre svejsemaskiner eller strøm-
forsyning.

• Rengør med Tangit KS rensevæske

• Drikkevandsgodkendelse i D, F, NL, og UK

• Lang åbentid på 8 minutter

• Ideel til store dimensioner og løbende drift

• Meget hurtig tørretid ved 4 bar/h

• Tilpasning af komponenter under klæbning

• Også velegnet til reparetionsarbejde 

Tangit Rapid: den første  
opløsningsfri klæber

Tangit PVC

• Klæbning af PVC
• THF-fri klæber
• Åbentid op til tre minutter 
• Drikkevandsgodkendt

Traditionel opløsningsmiddelbaseret klæber

Innovativ opløsningsmiddel-fri klæber
Sammen med virksomheden Henkel har GF Piping Systems 

udviklet et innovativt, opløsningsmiddelfrit 2-komponent 

klæbemiddel, Tangit Rapid, der også har fremragende 

tekniske egenskaber som lang åben tid og hurtig tryk-

påføring til reparationsarbejde.
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Sikker og pålidelig
Fra råmaterialets karakteristika til kvalitetskontrol af den færdige komponent: GF Piping Systems tester 
for overholdelsen af de garanterede egenskaber takket være vores unikke laboratoriekompetence

GF Piping Systems tester materialet, samlingsteknologien 

og produkterne til den mindste detalje ud over det mål, der 

er specificeret ved standarder for præ-installerede dele på 

vores akkrediterede laboratorium (ISO / IEC 17025) i Schaff-

hausen, Schweiz. Egenskaberne ved de interne udviklede 

PVC recepturer bliver konstant testet af GF Piping Systems. 

På trods af årtiers samarbejde med materialeleverandører 

gælder det strenge princip om “tillid og verificering”. 

Som et resultat blev og bliver PVC og klæberen kontinuerligt 

testet med kemikalier med tryk- og temperatur-belastning 

under langtidsbetingelser, såsom dem der normalt er for-

bundet med vand. Ikke kun påvirkningen af koncentrerede 

syrer og alkalier på rør, fittings og samlinger kan testes; fit-

tings i drift med kemikalier vurderes også. Dette betyder, at 

du kan være sikker på, at oplysningerne fra vores eksperter 

om kemisk resistens er baseret på årtiers erfaring og test. 

Hvis der tilføjes et nyt krav, testes mediet af GF Piping Sys-

tems under realistiske forhold på rigtige komponenter.

Yderligere detaljer kan konstateres ved mikroskopisk  

inspektion af delene og sammenføjningen. Ud over vigtig 

viden med hensyn til produktionsprocessen og den rigtige 

forbindelse kontrolleres effekten af test- og driftsbetingels-

er også omhyggeligt. Er produktet blevet angrebet? Ekstremt 

erfarne medarbejdere undersøger prøver og produkter ikke 

kun visuelt, men også ved hjælp af analysemetoder såsom 

infrarøde mikroskoper.
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Online flangeværktøj

Mere information:
www.gfps.com

Klæbe-kursus
I dette træningskursus deler vi ud 

af GF Piping Systems 65 års erfar-

ing med klæbbare rørsystmer. 

Består af både teoretisk og prak-

tisk del med en prøve til sidst, 

eventuelt i overensstemmelse 

med DVS 2221.

Digitalt produkt-biblioteker
Vores digitale produktbiblioteker 

tillader planlægning med virkeli-

ge dimensioner og automatisk ge-

nererede partlister, hvilket letter 

digital samarbejde. De hjælper 

med at reducere planlægningsfejl 

og forkorter dine projekttider.

Engineering
Vi tjekker designet på dit rør-

system, støtter dig med valg af 

materialer og komponenter og 

hjælper med korrekt installa-

tion. Vi hjælper dig således med 

at reducere dine egne risici be-

tydeligt.

Specialtilpassede produkter
Specialtilpassede dele og løs-

ninger til specielle opgaver er 

tilgængelige i alle dimensioner. 

Selv usædvanlige applikationer 

i udfordrende installationssce-

narier kan implementeres let, 

sikkert og til tiden.

De rigtige komponenter og korrekt tilspændingsmoment er 

afgørende for permanent lækagesikre og holdbare flange-

forbindelser. Ikke desto mindre opstår usikkerheder ofte, når 

der skal foretages et valg. Dette online værktøj hjælper med at 

bestemme komponenter og tilspændingsmoment. Værktøjet 

er i øjeblikket kun tilgængeligt for metriske rør. Vælg rørets 

materiale og dimension samt de mulige parametre for instal-

lationspunktet: med eller uden ventil-, flange- og tætnings-

type. Som et resultat får du længden og antallet af anbefalede 

skruer samt det korrekte tilspændingsmoment. Derudover 

ser du vare-nr. for alle komponenter fra GF Piping Systems. 

Resultaterne kan udskrives eller sendes via e-mail.

Anbefalede services

Specialiserede  
Løsninger

Med specialiserede løsninger understøtter GF Piping Systems 

design og installation af avancerede plastrørsystemer, så ejere 

og planlæggere kan koncentrere sig om deres daglige forret-

ning uden afbrydelse. GF Piping Systems er med i hele proces-

sen, fra at hjælpe med planlægningen af nye projekter til at 

teste tilstanden af gamle systemer.

Klar når du er



The information and technical data (altogether “Data”) herein are not binding, unless explicitly confirmed in writing.  
The Data neither constitutes any expressed, implied or warranted characteristics, nor guaranteed properties or a guaranteed 
durability. All Data is subject to modification. The General Terms and Conditions of Sale of Georg Fischer Piping Systems apply.

GF Piping Systems

Worldwide at home
Our sales companies and representatives ensure  
local customer support in more than 100 countries.

www.gfps.com

Argentina / Southern South America
Georg Fischer Central Plastics Sudamérica S.R.L.
Buenos Aires / Argentina
Phone +54 11 4512 02 90
gfcentral.ps.ar@georgfischer.com
www.gfps.com/ar

Australia
George Fischer Pty Ltd
Riverwood NSW 2210
Phone +61 (0) 2 9502 8000 
australia.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/au

Austria
Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH
3130 Herzogenburg
Phone +43 (0) 2782 856 43-0
austria.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/at

Belgium / Luxembourg
Georg Fischer NV/SA
1600 Sint-Pieters-Leeuw / Belgium
Phone +32 (0) 2 556 40 20
Fax +32 (0) 2 524 34 26
be.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/be

Brazil
Georg Fischer Sist. de Tub. Ltda.
04571-020 São Paulo/SP
Phone +55 (0) 11 5525 1311
br.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/br

Canada
Georg Fischer Piping Systems Ltd
Mississauga, ON L5T 2B2
Phone +1 (905) 670 8005
Fax +1 (905) 670 8513
ca.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ca

China
Georg Fischer  Piping Systems Ltd 
Shanghai 201319
Phone +86 21 3899 3899 
china.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/cn

Denmark / Iceland
Georg Fischer A/S
2630 Taastrup / Denmark
Phone +45 (0) 70 22 19 75
info.dk.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/dk

Finland
Georg Fischer AB
01510 Vantaa
Phone +358 (0) 9 586 58 25 
Fax +358 (0) 9 586 58 29
info.fi.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/fi

France
Georg Fischer SAS
95932 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Phone +33 (0) 1 41 84 68 84
fr.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/fr

Germany
Georg Fischer GmbH
73095 Albershausen 
Phone +49 (0) 7161 302 0
info.de.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/de

India
Georg Fischer Piping Systems Pvt. Ltd
400 083 Mumbai
Phone +91 22 4007 2000 
Fax +91 22 4007 2020
branchoffice@georgfischer.com
www.gfps.com/in

Indonesia
PT Georg Fischer Indonesia  
Karawang 41371, Jawa Barat
Phone  +62 267 432 044
Fax  +62 267 431 857
indonesia.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/id

Italy
Georg Fischer S.p.A.
20063 Cernusco S/N (MI)
Phone +39 02 921 861
it.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/it

Japan
Georg Fischer Ltd
530-0003 Osaka 
Phone +81 (0) 6 6341 2451
jp.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/jp

Korea
Georg Fischer Korea Co. Ltd
Unit 2501, U-Tower
120 Heungdeok Jungang-ro  
(Yeongdeok-dong) 
Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 
Phone +82 31 8017 1450
Fax +82 31 217 1454
kor.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/kr

Malaysia
George Fischer (M) Sdn. Bhd.
41200 Klang, Selangor Darul Ehsan
Phone +60 (0) 3 3122 5585
Fax +60 (0) 3 3122 5575
my.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/my

Mexico / Northern Latin America
Georg Fischer S.A. de C.V.
CP 66636 Apodaca, Nuevo Leon / Mexico
Phone +52 (81) 1340 8586
Fax +52 (81) 1522 8906
mx.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/mx

Middle East
Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd
Dubai / United Arab Emirates
Phone +971 4 289 49 60
gcc.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/int

Netherlands
Georg Fischer N.V.
8161 PA Epe
Phone +31 (0) 578 678 222 
nl.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/nl

New Zealand
Georg Fischer Ltd
5018 Upper Hutt
Phone +04 527 9813
Fax +04 527 9834
nz.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/nz

Norway
Georg Fischer AS
1351 Rud 
Phone +47 67 18 29 00
no.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/no

Philippines
George Fischer Pte. Ltd.
Philippines Representative Office
1500 San Juan City
Phone +632 571 2365
Fax +632 571 2368
sgp.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/sg

Poland
Georg Fischer Sp. z o.o.
05-090 Sekocin Nowy 
Phone +48 (0) 22 31 31 0 50 
poland.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/pl

Romania
Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd
020257 Bucharest - Sector 2
Phone +40 (0) 21 230 53 80
ro.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/int

Russia
Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd
Moscow 125040
Phone +7 495 748 11 44
ru.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ru

Singapore
George Fischer Pte Ltd
528 872 Singapore
Phone +65 6747 0611
Fax +65 6747 0577
sgp.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/sg

Spain / Portugal
Georg Fischer S.A.
28046 Madrid / Spain
Phone +34 (0) 91 781 98 90
es.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/es

Sweden
Georg Fischer AB
117 43 Stockholm
Phone +46 (0) 8 506 775 00
info.se.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/se

Switzerland
Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
8201 Schaffhausen
Phone +41 (0) 52 631 3026
ch.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ch

Taiwan
Georg Fischer Co. Ltd
San Chung Dist., New Taipei City
Phone +886 2 8512 2822
Fax +886 2 8512 2823
www.gfps.com/tw

United Kingdom / Ireland
George Fischer Sales Limited
Coventry, CV2 2ST / United Kingdom
Phone +44 (0) 2476 535 535
uk.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/uk

USA / Caribbean
Georg Fischer LLC
92618 Irvine, CA / USA
Phone +1 714 731 8800 
Fax +1 714 731 6201
us.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/us

Vietnam
George Fischer Pte Ltd
Representative Office
Ho Chi Minh City
Phone + 84 28 3948 4000
Fax + 84 28 3948 4010
sgp.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/vn

International 
Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd
8201 Schaffhausen / Switzerland
Phone +41 (0) 52 631 3003
Fax +41 (0) 52 631 2893
info.export@georgfischer.com
www.gfps.com/int
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