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Kurki kulowe BROEN są przeznaczone do produkcji, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji gazu, paliw i olei w sektorze 
petrochemicznym, rafineryjnym, chemicznym, ciepłownictwie i innych gałęziach przemysłu, dla różnych cieczy takich jak:

Od momentu wprowadzenia kurków przeznaczonych dla gazu ziemnego dostarczyliśmy nasze produkty do instalacji największych 
operatorów gazociągów w regionie Europy Środkowej i Wschodniej – PGNiG SA, Gaz System SA (Polska), SSP (Słowacja), MOL (Wegry), 
Gazprom (Rosja). Rozwijane stale portfolio produktów, zaawansowane rozwiązania technologiczne, terminowość dostaw i wysoka 
jakość obsługi naszych Klientów – wszystkie te cechy zapewniają satysfakcję naszych Klientów ze współpracy z BROEN.

Wysokiej jakości kurki BROEN funkcjonują bezproblemowo od ponad 10 lat na instalacjach paliwowych i LPG takich firm jak Lotos, 
Orlen, Orlen Gaz, Gaspol, Amerigas Polska (dawniej Shell Gas) w kraju, jak i za granicą, m.in.: Lukoil (Kaliningrad - Rosja), Ventspils Nafta, 
Latvijas Propana Gaze i Intergaz (Łotwa). Dostarczamy kurki do instalacji na stacjach paliwowych, terminalach przeładunkowych, bazach 
magazynowych oraz cysternach samochodowych i kolejowych. Jesteśmy preferowanym dostawcą wszędzie tam, gdzie najważniejsze są 
trwałość, bezpieczeństwo i bezproblemowe funkcjonowanie. BROEN od ponad 6 lat jest certyfikowanym dostawcą kurków do instalacji 
paliwowych dla baz wojskowych w ramach struktur NATO, w tym również do instalacji przeznaczonych dla paliwa lotniczego Jet A1. 
Dostarczaliśmy nasze produkty również do baz paliw na lotniskach cywilnych, m.in. dla firmy Petrolot działającej na lotnisku w Warszawie.

Podobnie jak w przypadku paliw kurki kulowe naszej firmy są najlepszym rozwiązanie dla instalacji przeznaczonych dla olejów 
i  innych substancji ropopochodnych. Niezawodność i  łatwość sterowania kurkami umożliwia wykorzystanie ich zarówno 
w rafineriach i bazach magazynowych takich firm jak Lotos czy Orlen, jak również w  instalacjach grzewczych. Zaawanasowane 
rozwiązania technologiczne, doświadczenie i  zadowolenie naszych klientów pozwalają nam planować dalszy rozwój tego 
segmentu i gwarantują naszym przyszłym klientom wysoką jakość produktów i obsługi.
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