
GF Piping Systems

Data Center

Altamente eficiente, seguro e rápido

Sistemas de tubulação 
de ponta para
resfriamento de missão 
crítica de data center

Instale a climatização do data center de 
forma rápida e eficiente. Operação confiável 
em cumprimento as normas ambientais.
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Data Center

Anos de pioneirismo
e inovação ao seu lado

No mundo digital de hoje, os Data Centers (DC’s) são infraestruturas críticas que requerem plantas de 
refrigeração de missão crítica, independentemente do seu tamanho ou tipo. O equipamento e a tubulação 
dentro dessas plantas devem ser altamente confiáveis e energeticamente eficientes. Como os data centers 
têm requisitos de qualidade e alto consumo de energia, os sistemas, a engenharia e a pré-fabricação de 
última geração da GF Piping Systems ajudam a fornecer 100% de confiabilidade e a melhor eficiência ener-
gética possível.
 
A GF Piping Systems é o fornecedor líder de sistemas de tubulação de plástico e metal com presença no 
mercado global. Como um parceiro forte, a GF Piping Systems apoia seus clientes em todas as fases do 
projeto. Com presença global em mais de 100 países, os clientes recebem atendimento 24 horas por dia. 
Mais de 60 anos de experiência e 60.000 produtos garantem que os clientes estejam em boas mãos a cada 
passo do caminho.
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A GF Piping Systems possui anos de experiência no mercado 

de data centers em todos os continentes, seja com grandes 

data centers (hiperscalas) no norte da Europa, Estados Uni-

dos e Sudeste Asiático ou unidades de contêineres modula-

res para data centers corporativos. 

A demanda do mercado digital é dinâmica e cresce rapida-

mente. A construção do data center está sob enorme pressão 

para acelerar os prazos de construção do projeto e melhorar 

a eficiência (PUE) do data center completo. 

Essa demanda do mercado por capacidade, eficiência e velo-

cidade está levando a construção de data centers cada vez 

maiores (hiperescalas). A multiplicação de design e equipa-

mentos, com economias de escala, está resultando em data 

centers hiperescala de PUE baixo (PUE < 1,5) com capaci-

dade de refrigeração de regularmente >10MW e às vezes até 

>100MW.

A equipe dedicada de data center da GF Piping Systems ga-

rante aconselhamento profissional em todo o mundo, com 

amplo conhecimento de domínio focado na confiabilidade de 

longo prazo e viabilidade financeira para nossos clientes.

A GF Piping Systems possui muitos anos de experiência no 

fornecimento de grandes e megaprojetos em muitas indús-

trias em todo o mundo, bem como no fornecimento de fábricas 

green-field de semicondutores e plataformas de produção e 

armazenamento de petróleo offshore em todo o mundo com 

tubulações de processo central e não central da China à Ca-

lifórnia.

• Hyperscales
• Enterprise
• Colocation
• Modular

Mercados
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Data Center

Proprietários e operadores de data centers podem utilizar as soluções da GF Piping Systems para configu-
ração mais rápida e operação mais eficiente e confiável em toda a vida útil de seus data centers. Os siste-
mas de tubulação plástica possibilitam aumentar a confiabilidade e a segurança de sua planta e reduzir os 
custos de manutenção e os requisitos de pessoal. Isso permite que você trabalhe de forma mais eficaz.

Materiais ideais para
uso em data centers

Ao optar por um sistema de plástico, a instalação pode ser 

acelerada em até 50%. Dependendo da aplicação, vários fa-

tores contribuem para isso: pré-isolamento e pré-montagem 

de fábrica, conexão mais rápida através de solda elétrica in-

tegrada, colagem ou encaixe. Na área de abastecimento, a 

flexibilidade típica do plástico permite uma instalação mais 

rápida.

 50 % mais rápido de instalar

Com o uso de plástico em vez de sistemas metálicos, você 

pode confiar em um material completamente livre de cor-

rosão. Ao contrário de seus equivalentes de metal, os siste-

mas de tubulação de plástico não corroem. O resultado é que 

a condição dos sistemas de tubulações plásticas permanece 

a mesma com relação à corrosão após 25 anos e não há 

ajuste de valor dos níveis de corrosão ao longo de toda a vida 

útil desde o momento da instalação.

 Livre de corrosão

Ao longo de toda a sua vida útil, os sistemas de plástico têm 

um nível de emissão de dióxido de carbono 80% menor do 

que os sistemas de metal e são totalmente recicláveis. Isso 

aumenta a eficiência energética do seu sistema e também 

contribui de forma importante para o meio ambiente.

 Alta contribuição ambiental

As soluções de tubulação da GF Piping Systems ajudam a 

reduzir os custos de energia em média 25%, em comparação 

com os sistemas metálicos convencionais. O plástico tem 

uma condutividade térmica mais baixa. O pré-isolamento de 

fábrica é altamente eficaz e ao mesmo tempo extremamente 

resistente a danos.

Nossos sistemas de tubulação são geralmente livres de ma-

nutenção por pelo menos 25 anos e resistentes aos efeitos 

adversos do clima e da radiação UV quando instalados ao ar 

livre. Isso reduz as necessidades de manutenção e os custos 

do sistema de refrigeração, ao mesmo tempo em que ofer-

ece suporte a operações confiáveis e, portanto, à confiabili-

dade de todo o sistema.

 100 % livre de manutenção

 25 % mais eficiência energética
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3 Água gelada em coberturas

2

1

Resfriamento líquido direto – espaço em branco –  
salas de computadores 

Estações de bombeamento de água gelada – casa de 
máquinas

Principais aplicações

Soluções completas para as 
suas aplicações

A GF Piping Systems oferece uma gama completa de sistemas 

desenvolvidos exclusivamente para que as aplicações em um 

data center ofereçam valor agregado ideal. Desde sistemas 

externos, onde nossas soluções são leves e completamente 

100% resistentes às intempéries, até distribuição de água in-

terna, incluindo espaços em branco, com nosso sistema de 

dupla contenção com detecção de vazamentos.

• Água condensada (CWS)
• Drenagem de condensado
• Água gelada nas áreas externas (CHWS)
• Distribuição interna de água gelada 

(Sistema de água da instalação – água CRAC)
• Água da cidade/pública
• Tratamento de água: dosagem química
• Rack: porta traseira, em linha, água de processo final
• Serviços de construção doméstica
• Resfriamento líquido direto
• Rastreamento de calor: detecção de vazamento, dupla 

contenção

Outras aplicações
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Os sistemas de tubulação em coberturas para chillers e unidades condensadoras estão abertos às condições 
ambientais diariamente e sazonalmente. Condições ambientais de -25°C por vários dias não são incomuns no 
norte da Europa e a luz solar direta em tubos pretos pode causar temperaturas de superfície de +70°C. Estas 
temperaturas extremas juntamente com o clima geral (vento, chuva, luz UV) criam condições exigentes. PE-100 
preto e COOL-FIT da GF Piping Systems são projetados para uma vida útil de 25 anos com alto desempenho 
contínuo sob condições tão adversas. 

Água gelada em coberturas

Aplicação



Principais soluções

Tubo COOL-FIT PE Plus, d32-d450

Tubo ecoFIT DN100

Válvula de ventosa tipo 591 PVC

• Economize peso: densidades de plástico são 0,9-1,5 
g/cm3 vs. metais 7,8-9,3 g/cm3 *

• Manuseio mais rápido e geralmente nenhum equipa-
mento de manuseio especial necessário

• Menos aço estrutural e concreto necessários
• Benefícios de saúde e segurança (menos peso a ser 

manuseado pelo pessoal) 

Principais benefícios

O tubo é pré-isolado PE100 SDR11 / 

17 métrico com isolamento feito de 

espuma GF HE. É resistente a impac-

tos e vem com extremidades livres 

para eletrofusão e comprimento de 

5 metros em temperatura -50°C a 

+60°C.

Solução qualificada e resistente à 

corrosão para uso universal em apli-

cações industriais altamente diver-

sas. O ecoFIT oferece o máximo de 

segurança, confiabilidade e desem-

penho e cobre a maioria das normas 

internacionais. 

Um inovador flutuador de PP-H 

(PVDF), a válvula de ar e ventilação 

tipo 591 tem uma densidade muito 

baixa de 0,91 g/cm³ e garante uma 

ventilação completa e confiável do 

sistema de tubulação e evita o trans-

bordamento do fluído.

Sistema PVC-U
Garantindo a maior estabilidade tér-

mica e resistência química possível, 

os sistemas de PVC-U suportam as 

condições mais exigentes, particu-

larmente onde meios como ácidos, 

álcalis, bases e sais são transporta-

dos.

* Para mais informações sobre a redução de peso dos tubos de plástico da GF 
Piping Systems em comparação com o metal, consulte nosso site (www.gfps.
com/br/data-centers)

Pré-fabricação externa
A GF Piping Systems reduz o perío-

do de tempo desde o planejamento 

até o estágio de comissionamento 

por meio de componentes pré-iso-

lados de fábrica e pré-montagens 

externas.
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A pré-fabricação de skids de estações de bombeamento em condições de trabalho controladas, usando 
tubos e válvulas de plástico, oferece vantagens consideráveis. O baixo peso do plástico permite que 
grandes skids sejam pré-fabricados externamente e entregues prontos para serem encaixados. O ecoFIT 
PE-100 é resistente aos raios UV e ao impacto e, portanto, ideal para tal aplicação. A GF Piping Systems 
oferece uma ampla gama de válvulas plásticas e metálicas atuadas e manuais compatíveis, projetadas 
para serem integradas de forma limpa no sistema plástico completo.

Estações de bombeamento de água
gelada – casa de máquinas

Aplicação



Principais soluções

Tubo ecoFIT DN100

Válvula borboleta tipo 567 PVC-U

Tê de redução de 90° PE100

• Benefícios de eficiência de até 25% (por exemplo, 
em COOL-FIT, λ=0,026W / m·K)*

• União rápida e confiável
• Sistemas totalmente compatíveis  

(válvulas manuais, válvulas automáticas, etc.)
• Os tubos lisos e não corrosivos oferecem alto de-

sempenho por mais de 25 anos de vida útil

Principais benefícios

Solução qualificada e resistente à 

corrosão para uso universal em 

aplicações industriais altamente di-

versas. O ecoFIT oferece o máximo 

de segurança, confiabilidade e des-

empenho e cobre a maioria das nor-

mas internacionais. 

As válvulas borboleta tipo 567 são 

válvulas de fechamento compactas, 

flexíveis e confiáveis  para aplica-

ções tipo wafer e lug. O princípio de 

design modular permite trocar com-

ponentes individuais do sistema de 

forma rápida e fácil. 

O uso mais difundido de polietileno 

em sistemas de tubulação é para tu-

bulações de gás e água no solo. O 

modelo vem com um redutor solda-

do e é utilizável para 5 bar de gás / 

10 bar de água e disponível na 

versão de spigot longa. 

* Para mais informações sobre os benefícios de eficiência (U-Values) dos tubos 
plásticos da GF Piping Systems em relação ao metal, consulte as respectivas 
informações e especificações do produto em nosso site.

Bibliotecas Digitais

Engenharia

Nossas bibliotecas BIM & Plant 

Design permitem planejamento 

com dimensões reais, lista de 

materiais incorporada e coopera-

ção digital simplificada. Reduz os 

erros de planejamento e encur-

tam os tempos do seu projeto.

Verificamos o desenho do seu siste-

ma de tubulações, o apoiamos na es-

colha dos materiais e componentes, 

bem como na correta instalação. 

Nossos 60 anos de experiência com 

sistemas plásticos ajudam você a re-

duzir seus próprios riscos.
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Aplicação

Embora o uso de servidores resfriados a líquido ofereça claros benefícios de eficiência, também levanta 
questões de segurança e confiabilidade, pois a água pressurizada se aproxima cada vez mais das CPUs. A 
GF Piping Systems é a especialista mundial em sistemas de tubos de plástico de transporte de pressão de 
alta qualidade e tem anos de experiência na indústria de fabricação de semicondutores, desenvolvendo 
sistemas específicos de usuário e aplicação com valor agregado real, para todas as partes interessadas.

Resfriamento líquido direto para espaços 
em branco e salas de computadores
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Principais soluções

Válvula esfera tipo 546 PVC-U 

Válvula esfera EA 127 PVC

Tubo em bobinas JRG Sanipex MT

CONTAIN-IT

• Eficiência, queda de pressão ao mínimo                
(conexões e válvulas de furo completo)

• 100% de confiabilidade, sem corrosão, vida útil do 
projeto de 25 anos

• Conexões rápidas e 100% sem gotejamento, para 
manutenção das lâminas

• Sem corrosão e sem resíduos metálicos, solução 
plástica de rolamento de pressão completa

Principais benefícios

A Válvula Esfera 546 PVC-U de fácil 

instalação com spigot PE é operada 

manualmente e vem com aciona-

mento manual com ajuste de catra-

ca. Atuadores pneumáticos ou elétri-

cos estão disponíveis 

separadamente.

A Válvula Esfera tipo 127 consiste na 

Válvula Esfera tipo 546 e no atuador 

elétrico EA15. Oferece um alto nível 

comprovado de modularidade e con-

fiabilidade.

O sistema JRG Sanipex MT é alta-

mente resistente à corrosão. A con-

strução da conexão do tubo é livre de 

bolsas de água e oferece vazões ple-

nas sem redução da seção transver-

sal interna e segurança múltipla.

Um sistema modular que combina 

a resistência química da tubulação 

plástica interna dedicada com a se-

gurança adicional de uma segunda 

tubulação externa.

Engenhartia
Verificamos o desenho do seu siste-

ma de tubulações, o apoiamos na es-

colha dos materiais e componentes, 

bem como na correta instalação. Nos-

sos 60 anos de experiência com siste-

mas plásticos ajudam você a reduzir 

seus próprios riscos.
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O envolvimento antecipado com a GF Piping Systems incen-

tiva a colaboração e a integração que, em última análise, 

agregam valor ao seu projeto. Especialmente em ambientes 

como data centers, uma transição perfeita da GF Piping Sys-

tems para o canteiro de obras é fundamental e a alta quali-

dade do produto é essencial. Nossos produtos possuem cer-

tificações reconhecidas pela indústria por meio de instalações 

estabelecidas e equipe altamente treinada. E com a fabrica-

ção externa são fornecidos níveis mais elevados de precisão 

e a variabilidade de defeitos é reduzida, levando a uma redu-

ção nos custos de vida útil do sistema. Para ser ainda mais 

eficiente em termos de custos, um envolvimento antecipado 

com os empreiteiros pode afastar as alocações de risco.

A fabricação externa, geralmente usando sistemas CAD e 

equipe especializada, pode significar menos defeitos e listas 

de problemas menores. Módulos e componentes são testa-

dos quanto à qualidade antes de deixar a GF Piping Systems.

 Maior qualidade e consistência

A fabricação em nossas instalações permite aos desenvolve-

dores flexibilidade para construir em áreas com escassez de 

mão de obra qualificada ou cara. Com mais do trabalho sen-

do realizado externamente, os programas são menos pro-

pensos a serem impactados por mudanças climáticas ou 

congestionamento do local. O tempo de construção tende a 

ser consideravelmente mais curto devido a eficiências, como 

a capacidade de realizar obras no solo simultaneamente à 

fabricação de elementos-chave da estrutura final.

 Vantagens para economizar tempo

Ao construir elementos de data center em uma instalação fixa 

usando equipamentos de precisão e processos padronizados, 

qualquer resíduo produzido no local pode ser eliminado, contro-

lado e reciclado. Isso oferece vantagens financeiras e ambien-

tais. Com uma programação cuidadosa, a produção eficiente e o 

design são garantidos e podem reduzir as emissões de carbono. 

 Menos desperdício, mais susten-
tabilidade

Serviços

A GF Piping Systems possui ampla experiência de fabricação externa com data centers. Esses serviços 
também são conhecidos como construção externa, pré-fabricação e construção modular. Quando a con-
strução externa é considerada desde o início, a GF Piping Systems é capaz de maximizar os benefícios 
alcançados ao apoiar consultores, especificadores e empreiteiros para desenvolver e entregar soluções 
inovadoras que forneçam o melhor valor para seus projetos. 

Ganho de eficiência para 
projetos de clientes

Prefabricação externa



Nossos experientes especialistas irão apoiá-lo diretamente no local

A GF Piping Systems possui uma equipe de engenharia interna 

com anos de experiência em projeto e instalação de sistemas 

de tubulação plástica e reengenharia. Para garantir a instalação 

eficiente do sistema de tubulação, nossos especialistas podem 

realizar cálculos de engenharia e redesenhar isométricos para 

torná-los compatíveis com plásticos. Os exemplos de serviço 

incluem: análise de tensão, layouts isométricos, expansão-con-

tração, alocação de pontos fixos e cotovelos de expansão e cál-

culos de carga estática. Também oferecemos suporte técnico 

no local, incluindo testes não destrutivos (NDT) de soldas plásti-

cas e certificação no local de instaladores. Nossos especialistas 

oferecem cálculos e recomendações para instalações de su-

porte e ponto fixo para auxiliar o projeto do cliente. 

Nossa ampla biblioteca CAD é o recurso de planejamento de 

cliente mais utilizado que oferecemos hoje. Basta acessar 

nosso banco de dados que hospeda mais de 25.000 dese-

nhos de tubos, conexões, dispositivos de medição e controle, 

bem como válvulas manuais e atuadas, usando nosso site 

CAD dedicado. Os desenhos estão disponíveis em formatos 

de arquivo 2D e 3D e podem ser baixados de nossa interface 

de cliente. Nossa biblioteca CAD está disponível em

www.cad.georgfischer.com. Para garantir que seus projetos 

funcionem sem problemas e com sucesso, a GF Piping Sys-

tems também o apoia com uma gama completa de modelos 

da família BIM LOD 200 para nossos produtos.

Engenharia

Bibliotecas Digitais

Fabricantes globais de pré-fabricação para data centers

1. Schaffhausen (Suíça)

2. Irvine (USA)

3. Coventry (Reino Unido)

4. Avesta (Suécia)

5. Dautphetal-Mornshausen (Alemanha)

6. Ratnagiri (Índia)

7. Shanghai (China)
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 Suporte em todas as fases do 
projeto

Suporte global

Nossos experientes especialisas estão localizados em 34 países, e portanto, estão sempre por perto.
Você pode obter informações e assistência em nosso site a qualquer hora do dia ou da noite.

Especialistas locais
e suporte 24h por dia

A GF Piping Systems está representada em 34 países com suas 

próprias empresas de vendas e produção e experientes espe-

cialistas. Isso significa que você sempre tem parceiros locais 

que podem apoiá-lo em todas as fases do seu projeto. Nossos 

 Contatos locais
especialistas conhecem os exigências locais e os recursos ne-

cessários e podem recomendar soluções que podem ser usa-

das com segurança e confiabilidade no local do projeto. Isso 

também se aplica a projetos em vários países e continentes.

O site da GF Piping Systems é uma plataforma de trabalho que 

oferece assistência prática para otimizar o planejamento, ins-

talação e operação do seu sistema. Fornecemos suporte indi-

vidualizado e serviços orientados à aplicação ao longo de todo 

o ciclo de vida de sua instalação. Você pode contar com equi-

pes de especialistas locais, treinamento personalizados, bem 

como ferramentas práticas on-line, de planejamento e insta-

lação. Equipado com o know-how certo, você pode reduzir o 

risco de falhas no projeto e no trabalho de construção.



Tudo está conectado

Próximos passos

Este catálogo fornece informações e detalhes técnicos impor-

tantes, mas nada substitui uma conversa pessoal com um es-

pecialista da GF Piping Systems. É tudo sobre suas necessi-

dades e como podemos apoiá-lo em seus desafios diários de 

negócios. Se ainda não o fez, agende hoje mesmo.

No site da GF Piping Systems você encontrará pessoas de 

contato especializadas em sua área. Lá você também encon-

trará mais informações sobre os produtos, incluindo fichas 

técnicas e instruções de operação, bem como certificados e 

aprovações relevantes.

• Encontre um especialista da GF Piping Systems
• Consultoria sobre os benefícios da solução para sua 

necessidade
• Informações sobre aplicações de referência
• Suporte na seleção e nos cálculos
• Suporte em todas as fases do projeto

Mais informações
www.gfps.com/br/data-centers

Tornando sua presença global 
sustentável
A GF Piping Systems está tornando o processo sustentável: 

As regulamentações ambientais, a escassez de água e uma 

crescente demanda dos consumidores e da sociedade por 

soluções mais verdes e sustentáveis são um importante 

conjunto de tendências que moldam o comportamento dos 

clientes. Economizar energia em áreas de alto consumo, 

como o resfriamento de centros de dados ou armazenamen-

to de alimentos, reduzir a emissão de carbono de navios de 

cruzeiro ou reduzir os níveis de produtos químicos no trata-

mento de águas residuais industriais são exemplos de áreas 

onde a GF Piping Systems pode fornecer soluções atrativas.

Nossa missão na GF Piping Systems é garantir aos clientes 

fluxos sustentáveis de água, gás ou produtos químicos sem 

problemas de segurança, vazamentos e outras consequên-

cias ambientalmente desafiadoras. Nossas soluções mel-

horam a sustentabilidade de nossos clientes em termos de 

uso de energia e da emissão de CO2, criando um futuro mais 

sustentável para todos. A GF apoia o sucesso sustentável de 

seus clientes, aumentando sua eficiência durante a instala-

ção e operação.

A GF Piping Systems contribui diretamente para os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O apoio 

ao esforço global inclui: saúde e bem-estar, água potável e 

saneamento, indústria, inovação e infraestrutura, cidades e 

comunidades sustentáveis, consumo e produção respon-

sáveis, e por último, mas certamente não menos importante, 

a ação contra a mudança global do clima.



Presença global
Nossas empresas de vendas e representantes
garantem suporte ao cliente em mais de 100 países.

www.gfps.com

GF Piping Systems

As informações e dados técnicos (ao todo “Dados”) aqui presentes não são vinculativos, a menos que explicitamente confirmados por escrito.
Os Dados não constituem quaisquer características expressas, implícitas ou garantidas, nem propriedade garantida ou durabilidade garantida.
Todos os dados estão sujeitos a modificações. Os Termos e Condições Gerais de Venda da Georg Fischer Piping Systems são aplicáveis.

Argentina / Sul da América do Sul
Georg Fischer Central Plastics 
Sudamérica S.R.L.
Buenos Aires / Argentina
+54 11 4512 02 90
gfcentral.ps.ar@georgfischer.com
www.gfps.com/ar

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

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

Bélgica / Luxemburgo
Georg Fischer NV/SA
1600 Sint-Pieters-Leeuw / Belgium
+32 (0) 2 556 40 20
be.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/be

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Itália
Georg Fischer S.p.A.
20864 Agrate Brianza (MB)
+39 02 921 86 1
it.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/it

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

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

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

México / Norte da América Latina
Georg Fischer S.A. de C.V.
Ave. Industrias 110
Parque Industrial PIMSA Ote. Apodaca, 
Nuevo León / Mexico. CP 66603
+52 (81) 1340 8586
mx.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/mx

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

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

Nova Zelândia
Georg Fischer Ltd.
5018 Upper Hutt
+04 527 9813
nz.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/nz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reino Unido / Irlanda
George Fischer Sales Ltd.
Coventry, CV2 2ST / United Kingdom
+44 (0) 2476 535 535
uk.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/uk

EUA / Caribe
Georg Fischer LLC
92618 Irvine, CA / USA
+1 714 731 8800
us.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/us

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

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