
Zbiorniki ze stali nierdzewnych 
/ Stainless steel tanks



Faspol pojawił się na rynku w 2001 roku, poprzez wyod-

rębnienie z firmy Faspoma – wówczas wiodącego pro-

ducenta zbiorników do magazynowania i przetwórstwa 

produktów mleczarskich, z przeszło pięćdziesięciolet-

nim doświadczeniem. 

Produktem flagowym Faspol są silosy i zbiorniki do prze-

chowywania substancji ciekłych, produkowane z mate-

riałów nierdzewnych i kwasoodpornych. W ciągu 17 lat, 

z roku na rok poszerzaliśmy swój asortyment o kolejne 

produkty dedykowane różnym branżom – budowlanej, 

chemicznej czy spożywczej. W ten sposób wyspecjalizo-

waliśmy się w produkcji silosów i zbiorników magazyno-

wych, procesowych, a także ciśnieniowych.

Główna siedziba i zakład produkcyjny naszej firmy 

mieści się w Łodzi, w odległości 2 km od autostrady A1 

oraz 15 km od skrzyżowania autostrad A1 i A2. W 2017 

roku otworzyliśmy oddział naszej firmy w stolicy Kenii,  

Nairobi, skąd obsługujemy klientów z Afryki Wschodniej.

Faspol was established in 2001 as a result of separation 

from Faspoma, at that time the leading producer of storage 

and processing tanks for dairy products, with over 50 years 

of experience.

Faspol flagship products are silos and tanks for storage of 

liquid substances, manufactured from stainless and acid-

resistant materials. For over 17 years, year by year, we have 

expanded our product offer by adding new items dedicated 

to various industries - construction, chemical or food. Thus, 

we have specialised in the production of silos and storage 

tanks as well as process tanks.

Our headquarters and production plant are located in Łódź, 

2 km away from the A1 highway and 15 km away from the 

A1 and A2 highway junction. In 2017 we opened our branch 

in the capital city of Kenya, Nairobi, where we provide ser-

vices to the customers from East Africa.

O firmie / About



Produkty
/ Products
Zbiorniki procesowe
Process tanks

Zbiorniki magazynowe
Storage tanks 

Mieszalniki
Mixers 

Zbiorniki ciśnieniowe
Pressure tanks

Reaktory
Reactors



Dlaczego my?
/ Why us?
Ponad 18 lat doświadczenia
Over 18 years of experience

Jeden z najnowocześniejszych zakładów 
produkcyjnych w Europie
One of the most modern production plants in Europe

Atrakcyjna lokalizacja
Attractive location

Pełna aseptyka produkcji
Full production asepsis

Kompleksowa obsługa: 
Projekt, wykonanie, dostawa, montaż i serwis
Comprehensive service: 
Design, execution, delivery, assembly and service



Wybrany
park maszynowy
/ Selected 
machines
Automatyczna linia do składania 
i spawania zbiorników (PEMA MEK)  
PEMA MEK automatic assembly & welding station

Automatyczna linia do szlifowania 
i polerowania zbiorników (Autopulit)
Autopulit polishing & grinding machine 

Zwijarka czterowalcowa CNC o długości zwijania 4 m
CNC 4 roll plate bending machine, folding length 4 m 

Oprogramowanie: Solidworks, Autodesk Inventor, 
Autodesk Autocad, Visual Vessel Design
Software: Solidworks, Autodesk Inventor, 
Autodesk Autocad, Visual Vessel Design

Automatyczne urządzenie 
do spawania wzdłużnego FRONIUS
Automatic device for longitudinal welding FRONIUS



Kontakt / Contact
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Łódź centrum

Faspol Sp. z o.o. 

92-412 Łódź, ul. Rokicińska 156

T: +48 42 672 54 65

E: biuro@faspol.pl

W: www.faspol.pl


