
Katalog powstał w odpowiedzi na 

zwiększone zainteresowanie na rynku 

polskim reduktorami, wężami i arma-

turą dla instalacji LPG, które m.in. ma 

w swojej ofercie fi rma GOK, a dedy-

kowany jest zarówno producentom, 

serwisantom, jak i użytkownikom 

pojazdów rekreacyjnych. Publikacja 

dostarcza szczegółowych opisów 

produktów wraz z ich przyporząd-

kowaniem do odpowiedniej grupy 

zastosowania. Rozpoznanie i prawid-

łowe dobranie produktu ułatwiają 

schematy zastosowania i zdjęcia.

Ukazała się polska wersja katalogu „Caravan – rozwiązania 

na gaz płynny w pojazdach rekreacyjnych”. Wydana przez 

GOK publikacja przedstawia rozwiązania i systemy dla insta-

lacji gazu płynnego w pojazdach rekreacyjnych i kamperach.

INSTALACJE LPG 
W POJAZDACH REKREACYJNYCH

GO K

W końcowej części katalogu znalazły się dodatkowe, interesu-

jące informacje „w pigułce” – pomocne wszystkim zainteresowa-

nym, a dotyczące między innymi tego, jak przeprowadzać i na co 

zwracać uwagę podczas kontroli szczelności instalacji LPG. Nie 

zabrakło wyjaśnień i opisów urządzeń zabezpieczających oraz 

zdjęcia poglądowe przyłączy stosowanych w całej Europie.

Na pierwszych stronach katalogu fi rma GOK, od lat produ-

kująca swoje wyroby wyłącznie na terenie Niemiec, przedstawia 

obowiązujące w Europie normy dotyczące stosowania urządzeń 

w instalacjach LPG w pojazdach rekreacyjnych.

Katalog w formie pliku pdf można pobrać ze stron interne-

towych: www.gok.pl lub www.gok-online.de. Zamówienia na 

wersję papierową można składać mailowo pod adresem fi rmy 

GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o. w Ostrowie Wielko-

polskim: gok@gok.pl.

O firmie GOK

Niemiecka fi rma GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft 

mbH & Co. KG zajmuje się techniką regulacji armatury insta-

lacji gazu płynnego i instalacji olejowych. Zatrudnia aktualnie 

280 pracowników, a w swoim asortymencie ma dużo więcej 

niż tylko reduktory i armaturę. W zakresie przydomowych in-

stalacji LPG, instalacji dla pojazdów rekreacyjnych (zarówno 

lądowych, jak i wodnych), instalacji olejowych i zarządzania 

zbiornikami GOK oferuje duży wachlarz komponentów, roz-

wiązań i całych systemów oraz wspiera swoich klientów usłu-

gami serwisowymi, dzieląc się z nimi swoją wiedzą. Firma 

powstała w roku 1968 w Ochsenfurcie. Dzisiaj siedziba tego 

rodzinnego przedsiębiorstwo mieści się w Marktbreit koło 

Wuerzburga, w dolnej Frankonii, i kierowane jest przez Die-

tera Kleine – właściciela fi rmy, i Geralda Ungera.

p r z e g l ą d  r y n k u 
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