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Ponad 60 lat doświadczenia



Expom S.A. wytwarza części, zespoły i urządzenia dla 
przemysłu okrętowego, maszynowego, energetycznego, 

wydobywczego, budowlanego i innych. Prawie 100% 
produkcji realizowane jest w oparciu o zamówienia 

klientów zagranicznych.

Produkty Expom S.A. docierają do firm ze 
Skandynawii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Półwyspu 

Arabskiego oraz USA.
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Obszary działalności

Branża offshore i okrętowa Branża maszynowa Branża gazowo-naftowa



Obszary działalności

Branża energetyczna Energetyka odnawialna



Największą wartość spółki stanowi wysoko 
wykwalifikowany zespół, w tym 20 najwyższej 
klasy inżynierów, kilkuset doświadczonych 
pracowników oraz współpracowników. 

Zaplecze produkcyjne Expom, znajdujące się 
na powierzchni 6500 m2, stanowi pięć hal 
produkcyjnych wyposażonych w najnowszej 
generacji centrum obróbcze oraz urządzenia 
do transportu bliskiego.

Innowacyjne biuro technologiczno-
konstrukcyjne oferuje m.in. usługi 
modelowania 3D, analizy wytrzymałościowe, 
badania statyczne i dynamiczne oraz wsparcie 
zespołu Badań i Rozwoju.



Expom cieszy się zaufaniem swoich klientów 
dzięki utrzymywaniu najwyższych standardów 
produkcji, rzetelności wykonania i zachowaniu 
dyskrecji przy wdrażaniu nowych projektów.

Firma posiada zezwolenia, certyfikaty 
i świadectwa odnoszące się do 
zintegrowanego systemu zarządzania jakością, 
ochroną środowiska i BHP zgodne z normami 
serii ISO 9001, 14001, 18001 i OHSAS. 

Produkowane i wyposażane w Expom 
urządzenia spełniają rygorystyczne normy 
oraz procedury odbiorowe międzynarodowych 
towarzystw kwalifikacyjnych, jak np. DNV, 
ABS, BV, RMRS, PRS, GL, LR.



W zarządzaniu Expom S.A. ważną rolę 
odgrywa idea zrównoważonego rozwoju, 
poprzez realizację celów ekonomicznych, 
ekologicznych oraz społecznych. Wiąże 
się to z obniżeniem materiałochłonności 
i energochłonności produkcji, podnoszeniem 
produktywności wykorzystania środowiska 
oraz redukowaniem emisji zanieczyszczeń, 
przy równoczesnej dbałości o efektywność 
ekonomiczną oraz rozwój społeczeństwa.



Produkty Expom S.A. docierają na 
wszystkie kontynenty.

Globalny 
zasięg



Zespół Expom S.A. stanowi ponad 300 
wysoko wykwalifikowanych pracowników. 
W skład kadry zarządzającej wchodzą 
specjaliści z doświadczeniem na 
polskim i międzynarodowym 
rynku oraz zewnętrzni doradcy 
i naukowcy, wspierający rozwój 
badań i nowoczesnych technologii. 
Natomiast zespół produkcyjny to 
m.in. europejscy inżynierowie, 
certyfikowani spawacze wg 
EN 27-1 (DNV) oraz grono 
kompetentnych i godnych 
zaufania podwykonawców.

Ludzie



 — Dynamiczny rozwój Expom S.A. jest efektem 
zapoczątkowanego w 2010 r. i trwającego do dziś 
programu modernizacji firmy.

 — W tym okresie Expom z lokalnej firmy stał się 
globalnym eksporterem oraz poszerzył portfel 
klientów z kilku do kilkudziesięciu firm.

 — W ramach zdobywania nowych rynków firma notuje 
rozwój w perspektywicznych branżach, takich jak 
morska, offshore czy odnawialnych źródeł energii.

 — Wciąż trwa modernizacja parku maszynowego, 
w ramach której dokonano już kluczowych 
inwestycji znacząco zwiększających wydajność 
i jakość produkcji.

 — Firma ma na koncie kilka spektakularnych realizacji, 
jak wielkogabarytowy dźwig morski HSC 700 
o wadze 50 ton, konstrukcje spawane o wadze ok. 
50 ton każda czy przegubowy dźwig offshorowy 
Knuckleboom o udźwigu 10 ton i ramieniu 
o długości 13 metrów.



Tradycja innowacyjności

Doświadczenia Expom w produkcji siłowni 
wiatrowych sięgają lat 80-tych XX wieku. 
Dziś Expom powraca do idei tworzenia 
innowacyjnych projektów z branży 
odnawialnych źródeł energii, co dla spółki jest 
powrotem do korzeni i jednocześnie krokiem 
w przyszłość.
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